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RESUMO 

 

 Doença celíaca é uma enfermidade que afeta cerca de 1% da população global, 

e nos últimos anos vem recebendo maior enfoque devido ao aumento dos casos 

reportados. Esse recente aumento gerou um grande movimento mercadológico e 

diversas publicações surgiram. Tais publicações impulsionaram mesmo a população 

sem enfermidades a passarem a consumir produtos sem glúten. O presente trabalho 

verificou o grau de conhecimento acerca do tema pelos consumidores de produtos 

sem glúten. Foi aplicado um questionário com 14 questões e coletou-se 450 

entrevistas, sendo 310 completas por atenderem ao requisito de consumir 

regularmente produtos sem glúten. Através da análise dos dados obtidos, observou-

se que a maioria dos entrevistados consome regularmente produtos sem glúten ou faz 

alguma dieta com restrição de glúten, sendo a maioria mulheres com faixa etária de 

31 a 59 anos e grau escolar variando de superior incompleto à pós-graduação 

(incompleta ou completa). Desses, a maioria era composta de enfermos, sendo a 

Doença Celíaca a mais comum, e com diagnóstico majoritariamente por exames 

médicos. Porém, uma parcela significativa (21,54%) tem diagnóstico incerto 

ocasionado pela ausência de exames conclusivos. Cerca de metade dos enfermos 

entrevistados não conhecia todas as doenças relacionadas ao glúten. Os principais 

veículos de informação relatados foram Sites de Saúde, Blogs e Livros (47,74%). 

Apesar disso, a maioria (219 entrevistados) obteve pontuação entre correto, mas 

incompleto e correto para o que é glúten. Surpreendentemente, 34 enfermos relataram 

ainda continuar consumindo produtos com glúten, sendo os principais produtos 

relatados pães e massas. Esses, por sua vez, também foram os principais produtos 

relatados como sendo substituídos por produtos sem glúten. O principal impulsionador 

relatado para o consumo de produtos sem glúten foi a diminuição de preço, e o 

principal efeito relatado da troca da dieta por alimentos sem glúten foi de melhoras 

gastrointestinais. Ainda, metade dos entrevistados demonstrou acreditar que produtos 

sem glúten são melhores para a saúde humana como um todo. O estudo concluiu que 

há necessidade de disseminação de informação confiável à população em geral, visto 

que os meios de informação mais consultados, até mesmo pelos entrevistados 

enfermos, apresentam informações desatualizadas e tendenciosas, sem o respaldo 

científico adequado não restritos a parcela não-enferma. 

 

Palavras-chave: Doença celíaca. Enfermidades do glúten. Glúten. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 Celiac disease is an illness that affects 1% of the global population, and in the 

latter years received a huge focus due increase in cases. This recent increase in cases 

caused a huge market shift towards gluten free products and many publications, 

scientific and non-scientific, appeared. Those publications made even the non-ill 

population to start consuming gluten free products. The present study verified the 

gluten free consumer’s level of knowledge towards the theme. It was applied a 

questionnaire comprised of 14 questions and collected 450 answers, being 310 

complete because those matched the requisite of being gluten free consumer. Through 

the data analysis, it was observed that most interviewed regularly consumed gluten 

free products, being most women under 31 to 59 years with a level of education 

between incomplete higher education and postgraduate (complete or not). From those, 

the majority were ill, being celiac disease the most common. The main way of diagnosis 

used was medical examination, but a considerable portion (21.54%) had uncertain 

diagnosis because lack of conclusive exams. About half of the ill did not knew all gluten 

related illness. From all media vehicles, the most related was Books, Blogs and Health-

based websites (47.74%). Despite that, most (219 interviewed) were able to score 

between “correct but incomplete” and “correct” on the question about gluten itself. 

Surprisingly, 34 of the ill declared to still consume gluten products, with the majority 

being bread and pasta. Those were also the most changed products by those in a 

gluten free diet. The main pusher for gluten free products consumption was the price, 

and the principal effect related to a change between diets was improvement in the 

gastrointestinal tract. Moreover, half of the interviewed believed that all gluten free 

products were better for human health. This study concluded that there is a necessity 

in spread of reliable information to the population, as a result of unequal and outdated 

information, presence of biased information and that this is not restricted to the non-ill 

parcel of the population.  

 

Key-words: Celiac disease. Gluten-related illness. Gluten.  
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1 Introdução 

 

A Doença Celíaca é uma enfermidade causada por razões genéticas e 

ambientais, e seu fator de ativação é o glúten. Há evidências de que a incidência da 

doença esteja aumentando ao longo do tempo (LOHI et al., 2007). Em apenas uma 

década, as enfermidades do glúten saíram da obscuridade para os holofotes mundiais, 

criando confusão e histeria (SAPONE et al., 2012).  Diversos livros no tema surgiram, 

explorando diferentes pesquisas e servindo como combustível para a disseminação 

de dietas sem glúten, mesmo entre pessoas sem as enfermidades relacionadas. Isso 

gerou um movimento contrário encabeçado por diversos pesquisadores que se 

enquadram na linha contrária aos que defendem a retirada infundada do glúten da 

dieta (BBC NEWS, 2015).  

 Enquanto isso, o consumidor comum, exposto a um grande número de 

informações, adere cada vez mais ao mercado sem glúten, esse já movimentando 

bilhões de dólares anuais apenas nos EUA (STATISTA, 2015). Estima-se que 1 a 

cada 3 estadunidenses já tenha aderido a uma dieta sem glúten (SANER, 2015), mas 

as estimativas para celíacos são de apenas 1 a cada 133 pessoas (NFCA, 2015), 

evidenciando uma grande adesão as dietas sem glúten.  

A relação entre o não consumo do glúten e a saúde é bastante controversa. 

Grande parte da mídia e da bibliografia comum, disponível em livrarias, enaltece os 

malefícios do glúten à saúde humana, já, muitos pesquisadores influentes e 

estudiosos da área, contrariam estas informações, com base na ciência.  A grande 

polêmica estabelecida fez com que o assunto chegasse aos mais variados níveis 

culturais, estabelecendo o que podemos chamar de “modismo da dieta sem glúten”. 

Como toda a moda, os seus seguidores muitas vezes não têm consciência do que 

estão seguindo e o fazem simplesmente para estar na moda. 

 Desta forma, buscou-se, através deste estudo observar quem são estas 

pessoas que estão aderindo a dieta sem glúten, visto que tal adesão pode estar 

associada a um aumento de diagnósticos de doenças relacionadas ao glúten ou, ao 

surgimento real do chamado “modismo do glúten”. Para tanto, um questionário de 

múltiplas questões foi submetido a 450 pessoas. Suas respostas, bem como a 

interação entre estas, foram avaliadas de forma a observar as tendências de 
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pensamento em relação ao tema, as principais fontes de informação destes 

entrevistados, assim como a delinear um perfil para o consumidor brasileiro de 

produtos sem glúten. 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho foi estabelecer as linhas gerais do perfil do 

consumidor de produtos identificados como “gluten free”. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar um questionário avaliando os consumidores de produtos “gluten free”. 

 Identificar os principais produtos tradicionais trocados por “gluten free” e que 

permanecem sendo consumidos. 

 Avaliar, através das respostas obtidas, o grau de conhecimento a respeito do 

glúten, estabelecendo paralelos entre as várias perguntas. 

 Verificar a existência de tendenciosidade nas respostas. 
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3 Revisão Bibliográfica 

 

3.1 Glúten 

 

Glúten é o nome dado a uma substância viscoelástica formada pela mistura 

das proteínas glutenina e gliadina, presentes em igual proporção no trigo e em outros 

cereais.  

A extensibilidade das massas que contém glúten é conferida pelas gliadinas e 

a elasticidade e coesão conferidas pelas gluteninas (EDWARDS, 2007). O glúten já 

formado tem aproximadamente 75% do seu peso seco composto de proteínas, sendo 

o restante, amido e lipídeos (SHEWRY et al., 2002).  

Gliadinas e gluteninas são proteínas de caráteres diferentes, divididas 

geralmente por suas solubilidades (WIESER, 2007). Gliadina é uma prolamina que 

pode ser classificada em α/β, γ ou ω. São proteínas monoméricas, solúveis em 

solução aquosa alcoólica, de fórmula molecular C29H41N7O9 (NCBI, 2015). As 

prolaminas presentes em cereais são o principal fator associado a doença celíaca, 

doença caracterizada por uma reação a presença de, por exemplo, α-gliadina 

(MOWAT, 2003). 

Já gluteninas, que podem ser classificadas como de alto peso molecular, com 

massa molecular variando de 67 kDa a 88 kDa, ou baixo peso molecular, variando de 

32 kDa a 35 kDa, são proteínas insolúveis (WIESER, 2007). Ainda, há fortes 

correlações entre tipos específicos de glutenina e gliadina, relacionando-os à 

qualidade do glúten – tornando-o mais apropriado para determinados fins como, por 

exemplo, panificação. (DOVIDIO; TANZARELLA; PORCEDDU, 1992). 

 Na massa de panificação, por exemplo, o glúten tem a função de reter os gases 

produzidos pela fermentação, de forma a expandir o suficiente para criar um pão com 

volume ideal. No caso de glúten fraco, a massa irá ceder e formará bolhas que podem 

romper, criando buracos. Por outro lado, se o glúten for forte, não haverá expansão e 

o pão ficará denso demais. (CAUVAIN, 2007) O glúten, no entanto, não é interessante 

para todos os produtos com base em cereais, e muitas vezes não tem função objetiva 
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ou clara em suas produções, como na produção de biscoitos, que gerará biscoitos 

quebradiços (BIRT, 2015). 

A Associação dos Celíacos do Brasil (ACELBRA, 2004), ACELBRA, mantém 

uma lista de produtos proibidos para celíacos por conterem glúten. Nela, encontramos: 

todos os produtos e subprodutos que contenham trigo (em todas as suas formas e 

tipos), aveia, centeio, cevada e malte. Também entram como proibidas bebidas como 

cerveja, whisky, vodca, gin, ginger-ale, Ovomaltine, embutidos cárneos, “a milanesas”, 

proteína vegetal hidrolisada, extratos proteicos vegetais entre outros. Ainda, segundo 

a Associação Americana de Diabetes (ADA, 2014), há uma série de itens que, 

inesperadamente, podem conter glúten, como por exemplo: alguns doces e balas, 

molhos de saladas, molhos para massas e imitações de peixe. A fim de informar e 

prevenir os consumidores, a Anvisa estabeleceu a RDC n° 40 em 2002 (BRASIL, 

2002) que normatizava a presença, na embalagem, “CONTÉM GLÚTEN” para 

alimentos que continham glúten. 

Com a finalidade de se adequar melhor as necessidades de portadores de 

intolerância, a Anvisa publicou a RDC n°26 de julho de 2015 (BRASIL, 2015), que 

amplia as normas para alergênicos, adicionando também a cláusula para 

contaminação cruzada – no caso, contaminação não intencional por glúten 

processado anteriormente. O glúten é, de certa forma, pegajoso e adere facilmente a 

superfícies, contaminando produtos que sejam processados em mesmo ambiente, 

assim sendo recomendado que ou não se processe alimentos sem glúten em 

ambientes com glúten ou se troque todos os utensílios e se faça uma limpeza 

extensiva do local de produção (LOBÃO, [s.I.]).  

 De acordo com o Google Trends (2015), ferramenta pública criada em 2012, a 

partir da ferramenta Google Insights, pela subsidiária Google do holding Alphabet Inc. 

com o intuito de monitorar, catalogar, comparar e prever as buscas no sistema de 

buscas Google, o glúten demonstra desde 2009 um aumento público de interesse a 

respeito, com um pico de pesquisa registrado em 2014 devido uma postagem do 

Washington Post que auxiliava as pessoas a evitarem alergênicos como o glúten. Os 

países que atualmente demonstram maior interesse são, por ordem decrescente, 

Austrália, Nova Zelândia, Canadá e EUA. Em 2014, o FDA publicou um guia para as 

indústrias de como rotular alimentos sem glúten, termo definido em 2013 pelo mesmo 
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órgão – mas que já era mencionado principalmente no Canadá e nos EUA desde 2004, 

começo do serviço Google Trends (2015). 

 

3.2 Doenças relacionadas ao Glúten  

 

 Segundo o Guia Orientador para Celíacos (MORAES, 2010), cerca de 1% da 

população apresenta algum tipo de intolerância ao glúten. Ainda, segundo o mesmo 

guia, as primeiras enfermidades, chamadas de “afecção celíaca”, relacionadas ao 

glúten, surgiram no ano 200 d.C. sem serem diretamente relacionadas ao glúten. 

Somente em 1888, as afecções celíacas foram descritas, mas como uma doença 

relacionada a dieta do paciente. Por volta de 1950, as afecções celíacas foram 

relacionadas como sendo alergias e intolerâncias ao glúten. Conforme as pesquisas 

foram evoluindo, novas definições foram criadas e na palestra “Everything you need 

to know about gluten”, feito pela organização TED-Ed (QUAL... 2015), são citadas as 

doenças ligadas ao glúten como sendo: Doença Celíaca (Intolerância a Glúten), 

Sensibilidade a Glúten, Alergia ao Trigo, Intolerância ao Trigo e efeito Nocebo.  

Diversos livros como Barriga de Trigo (Wheat Belly no original), publicado em 

2011, Gluten Toxicity (Toxicidade do Glúten, em tradução livre), publicado em 2010, 

The Gluten Connection (A Conexão Glúten, em tradução livre) publicado em 2006, 

vem versando sobre o tema da toxicidade do glúten e os perigos do trigo modificado, 

apontando as causas mais conhecidas e a doença celíaca, mas sem fazer distinção 

entre as diferentes possibilidades de doenças que podem ser relacionadas. Isso, em 

parte, deve-se a dificuldade da identificação da doença em questão, visto os sintomas 

entre todas elas serem muito semelhantes.  

 

3.2.1 Doença Celíaca (D.C.) 

 

A Doença Celíaca é uma doença enteropática autoimune crônica do intestino 

delgado causada pela exposição a gliadina, presente no glúten e possui fator genético, 

levando a predisposição gênica. Desta forma, é possível identificar um indivíduo 

celíaco por exame de sangue ou biópsia do duodeno. (NFCA, 2015). Segundo Drauzio 
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Varella (VARELLA, 2011), os sintomas predominantes para a doença celíaca variam 

conforme a idade mas englobam, no geral: diarreias intercaladas com prisão de ventre, 

distensão abdominal, dor e desconforto, anemia, emagrecimento, dermatites e em 

alguns casos, osteoporose, alterações hepáticas e sintomas neurológicos. 

 Pratesi e Gandolfi (2005) sugerem que a prevalência da doença celíaca no 

Brasil tem caráter semelhante a apresentada pela população europeia ou de 

ancestralidade europeia, isto é, varia de 0,3% a 1% da população apresentando a 

doença. A maior taxa de incidência documentada de doença celíaca, 5,6% da 

população, é nos Sahawari, grupo étnico do norte da África, possivelmente por fatores 

genéticos devido ao alto nível de consanguinidade da população (TERESI et al., 2010). 

Ainda, alguns autores indicam que, historicamente, a doença celíaca não é 

identificada no Japão e na China, havendo relatos apenas em descendentes de 

imigrantes japoneses e chineses (NOBRE; SILVA; CABRAL, 2007). Estudos como os 

conduzidos por Nisihara et al. (2005) procuram estabelecer uma predisposição à 

doença celíaca em indivíduos que possuam a Síndrome de Down devido a disfunção 

cromossômica causada pela doença. Os resultados desse estudo, realizado no Brasil, 

apresentam uma incidência de 5,6%, pelo diagnóstico via biópsia, em crianças entre 

2 e 18 anos, brasileiras e com a Síndrome de Down, e vão de acordo com resultados 

encontrados no mundo, como os apresentados por Gale et al. (1997). 

 

3.2.2 Alergia a Trigo (A.T.) 

 

A Alergia a trigo é uma reação alérgica a proteínas encontradas no trigo – 

podendo ser as gluteninas de alto ou baixo peso molecular – e seus derivados. Isso 

difere da D.C. pela ausência da especificidade e reação anormal causada pelo glúten. 

Também possui fator genético e também é relacionada a idade, onde crianças tem 

maior possibilidade de desenvolver alergia a trigo do que adultos. Sua identificação 

pode ser feita de diferentes formas, sendo a mais comum pelo teste de alergia (MAYO 

CLINIC, 2014). Segundo Coleman (2001), em publicação pelo Daily Mail, a A.T. 

produz sintomas semelhantes as alergias comuns: irritação nasal, asma, coceira pelo 

corpo, olhos irritados e lacrimosos, tosse, febre, náusea, e problemas no trato 

digestório, como diarreia e fadiga muscular.  
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Dados ou estimativas de população com A.T. são incertos, mas sabe-se que 

há prevalência em determinadas partes do mundo. Segundo Hischenhuber et al. 

(2006), a A.T. surge com maior frequência na região norte e ocidental da Europa, 

sendo a França um dos principais expoentes, ocupando a oitava posição com relação 

a alergia alimentar em crianças e décima segunda posição em relação a adultos. Na 

América do Norte, cerca de 2,5% da população possuí A.T., sendo que esses dados 

podem ser subestimados, já que são casos clínicos extremos catalogados em 

hospitais. Palosuo e colaboradores (2001) afirmaram que a A.T. é uma das principais 

alergias alimentares em crianças. Ainda, segundo Poole et al. (2006), há maior risco 

de infantes desenvolverem alergia ao trigo se forem expostos ao cereal nos primeiros 

seis meses de vida.  

 

3.2.3 Intolerância a Trigo (I.T.) e Sensibilidade a Glúten (S.G.) 

 

A Intolerância ao Trigo, geralmente confundida com a Alergia ao Trigo pela 

semelhança de sintomas, incluiria os mesmos sintomas desta, adicionados de inchaço 

no corpo, dores de cabeça e dor em articulações. Ainda, I.T. pode ser confundida com 

D.C. por, de forma geral, ambas impossibilitarem a pessoa de comer qualquer 

alimento que tenha trigo, mas diferindo entre si pela possibilidade, ou não, do 

intolerante ao Trigo de comer outros tipos de cereais, não tendo uma reação 

autoimune (ALLERGYUK, 2012). Há ainda amplo debate da existência da I.T. e da 

S.G.; se ambas não seriam a mesma coisa, ou qual a melhor terminologia a ser 

adotada para melhor descrever os sintomas (GUANDALINI; POLANCO, 2015).  

Assumindo que há diferença entre I.T. e S.G., Sapone et al. (2012) relatam que 

a S.G. tem uma prevalência de sintomas não correlatos ao trato digestório, como 

dores de cabeça, dores em articulações, dormência em extremidades e “mente 

nublada”. É uma condição onde pessoas apresentam quadros de alergia a glúten, mas 

não são celíacos. Essas reações, ao contrário de reações alérgicas ou a doença 

celíaca, é uma resposta inata à pessoa, não tendo relação com alguma parte 

específica ou predisposição prévia. A testagem para esses casos é feita através de 

teste de alergia e exposição (NFCA, 2015). Há aparente prevalência de mulheres com 

S.G. e divisão em dois grandes grupos: pessoas que possuem apenas S.G. e pessoas 
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que possuem múltiplas sensibilidades (como a lactose) (CARROCCIO et al., 2012). 

Os estudos conduzidos vêm demonstrando uma relação entre S.G. e Síndrome do 

Intestino Irritável (S.I.I.), onde de 16% a 25% dos pacientes que sofriam de S.I.I. 

também eram S.G., levando a crer que o percentual de pessoas que sofram de S.G. 

seja superior ao estimado (1% de celíacos) (CATASSI et al., 2013). Estudos na área 

da neurologia também indicam que pode haver uma ligação entre doenças 

neurológicas e a presença de S.G. (HADJIVASSILIOU; GRÜNEWALD; DAVIES-

JONES, 2002). 

 

3.2.4 Efeito Nocebo 

 

Por último, o efeito Nocebo é o inverso do efeito Placebo. Enquanto o efeito 

Placebo versa que existe uma melhora em uma pessoa por efeito psicológico advindo 

de tratamento simulado, o efeito Nocebo é a sugestão negativa, isto é, uma pessoa 

que tem uma piora clínica motivada por efeito psicológico. Uma vez se tratando de um 

problema de ordem psíquica não há como se afirmar sua origem, mas suas 

motivações são geralmente ligadas a expectativas negativas geradas pela pessoa – 

como, por exemplo, lendo o quadro de sintomas de uma doença e acreditar que tem 

ela (TUMA, 2013; BENEDETTI et al., 2007). 

 Controvérsias a respeito da existência de uma sensibilidade ao glúten por 

pessoas que não sejam celíacas, bem como se a exclusão do glúten poderia acabar 

com o risco que produtos com origem em cereais manifestem sintomas negativos, 

vêm suscitando séries de estudos e, embora não haja um consenso pleno a respeito 

dos mecanismos de ação das referidas doenças, todas são aceitas como existentes 

(AZIZ et al., 2012). Porém, conforme pesquisa de Biesiekierski et al. (2013), há uma 

forte tendência ao efeito Nocebo em pacientes que declararam ter sensibilidade a 

glúten, gerando alto grau de incerteza a respeito do diagnóstico e da relação direta 

das referidas doenças, excluindo a doença celíaca, com o glúten. O efeito Nocebo já 

foi verificado como sendo um potencial fator no aparecimento de doenças e 

sintomáticas e já foi feita uma conexão de exposição midiática com o desenvolvimento 

de doenças via efeito Nocebo (UNIVERSITÄT MAINZ, 2013). 
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 Ainda, segundo o estudo de Biesiekierski et al. (2013), uma boa parcela dos 

pacientes que apresentavam sintomas em relação ao consumo de glúten não 

apresentavam reações adversas após o consumo de alimentos com glúten e baixo 

teor de FODMAP (“Fermentable Oligo-Di-Monosaccharides and Polyols”, ou, em 

tradução livre, carboidratos fermentecíveis), mas apresentavam sintomas de 

sensibilidade ao glúten quando em alimentos com glúten e alto teor de FODMAP – 

presentes em grande quantidade na maior parte dos alimentos feitos à base de cereais 

e produtos “gluten-free”, sugerindo a presença de efeito Nocebo nesses pacientes. 

Sabendo que dietas com baixo teor de FODMAP são geralmente indicadas para o 

tratamento de desordens intestinais (STANFORD, 2014), concluiu-se que um bom 

número de pacientes que foram declarados como tendo sensibilidade ao glúten, na 

verdade, poderiam ser sensíveis a FODMAP (POMEROY, 2014). 

 

3.3 O Movimento “Gluten-free” 

 

 Com o aumento das pesquisas relacionadas ao glúten, e, principalmente, com 

o amplo acesso aos recentes relatos a respeito do aparecimento de sintomas 

adversos oriundos de uma dieta com base em cereais que contenham glúten, surgiu 

no mundo um movimento de consumo e demanda por produtos que sejam livres de 

glúten (BBC NEWS, 2015). Com uma taxa de crescimento nos EUA de 34% ao ano, 

de 2009 até 2014, o mercado “gluten-free” já chega a movimentar cerca de U$ 1 bilhão, 

e se espera que esse número alcance U$ 2,34 bilhões até 2019, um aumento de 140% 

em relação a 2014 (CRAWFORD, 2015) e mais de U$ 23 bi global.  

No Brasil, este setor também se encontra em expansão, com crescimento de 

82% entre os anos de 2004 e 2009, atingindo o patamar de R$ 15 bilhões ao ano – 

números compatíveis com o mercado estadunidense. A perspectiva até 2014 era de 

um crescimento de 40% (CYMBALUK, 2011). Em São Paulo, a maior cidade do Brasil 

e principal referência do país, observou-se um aumento de 120% nos números de 

pontos de venda que trabalham exclusivamente com produtos sem glúten de 2007 até 

2014, chegando a 55 lojas (PORTAL JH, 2014). Ainda, a feira Gluten Free Brasil, em 

sua sexta edição teve um aumento de 12% no número de visitantes, chegando a 1900 

participantes entre profissionais da saúde, empresários do setor de alimentos, 
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estudantes, lojistas e atacadistas do setor (GFB, 2015). Desta forma, pelo excesso do 

chamado “hype” em cima de produtos livres de glúten, criou-se uma bolha econômica 

que contraria o censo comum. Produtos “gluten-free” são mais caros que produtos 

convencionais e, apesar disso, se vê um aumento de demanda. Economistas preveem 

que essa situação é insustentável e que este crescimento deve cessar em breve 

(MANSHARAMANI, 2015). 

 No Brasil, existe desde 2006 a FENACELBRA – Federação Nacional das 

Associações de Celíacos do Brasil, organização criada com a finalidade de unir as 

ACELBRA, Associações de Celíacos do Brasil. Tais organizações tem por finalidade 

sustentar e nortear as atividades voltadas ao público celíaco (FENACELBRA, 2013).  

Acompanhando o crescimento de vários mercados, o interesse da população 

em pesquisas relacionadas ao glúten, verificado através da ferramenta Google, 

apresentou um crescimento médio de 23% ao ano, no período de 2009 a 2014, com 

uma redução de 16% no número de pesquisas no ano de 2015, se comparado com 

2014. Os principais termos buscados foram “gluten free” associados com “diet” (dieta), 

“recipe” (receita) e “bread” (pão). O volume das pesquisas brasileiras, no entanto, é 

44 vezes menor do que o do resto do mundo. No entanto, até 2013, um crescimento 

de 61% no volume destas pesquisas foi observado – esse tendo previsão de 

crescimento médio de 36% no período de 2013 a 2016. Grande parte desse volume 

de pesquisas ficou concentrado em setembro de 2014, onde obteve-se o maior 

volume de pesquisas por “sem glúten” na ferramenta. O principal motivo foi uma 

matéria publicada no portal “Globo.com” onde uma psicóloga faz testes em receitas 

até encontrar uma de pão sem glúten para seu filho celíaco. Os termos correlatos nas 

pesquisas brasileiras são “pão”, “receitas”, “bolo” e “alimentos” (GOOGLE, 2015). 

Com o aumento de popularidade, o movimento sem glúten já alcança cerca de 

30% dos adultos estadunidenses que declararam ter aderido a uma dieta sem glúten 

quando entrevistados. O principal motivo para isso é o estabelecimento da ideia de 

que alimentos sem glúten são mais saudáveis, conforme afirmado pela maior parte 

dos questionados (MAIL ONLINE, 2013). Contudo, percebe-se também a 

desinformação a respeito, observada, por exemplo, no quadro “Pedestrian Question”, 

do talk show “Jimmy Kimmel Live”, veiculado no canal de TV ABC, onde era 

perguntado ao público o que é o glúten, sem que nenhum participante tivesse 

conseguido responder (PEDESTRIAN... 2014). Outro exemplo é o vídeo produzido 
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pela NIT Newintown (O QUE... 2015), em Portugal, onde se pergunta “o que é glúten” 

ou “onde se encontra glúten” pelas ruas e poucas pessoas souberam responder. 

Ainda, com resultados melhores, mas ainda pouco animadores, no programa “Street 

Question”, vinculado ao kimTV, se perguntou “quanto glúten foi consumido no dia” e 

algumas pessoas conseguiam responder com maior confiança do que os 

apresentados nos outros, mas ainda sem ter certeza (STREET... 2014). Vendo o grau 

de interesse e desinformação, canais como o HuffPost Brasil (AFINAL... 2015) ou o 

AsapScience (WHAT... 2014) criaram vídeos informativos no intuito de explicar o que 

é glúten e desmistificar a conexão saúde-ausência de glúten. 

Ainda, na mesma linha de transmissão de informação acerca do movimento 

sem glúten, diversos bate-papos vêm sendo organizados por canais de televisão. 

Alguns, como o organizado pelo canal The Doctors (DR.... 2015) ou pelo The 

Economist (THE... 2014), criticam o movimento sem glúten e a indústria do sem glúten 

que se formou junto. Outros, como os organizados pela Whole Life Nutrition TV (DR.... 

2015) ou The Wellness Hour (WHY... 2015) expõe os possíveis benefícios de uma 

dieta sem glúten. Também há os canais como o AwakenWithJP (HOW... 2015) que 

satirizam a popularidade e a maciça aderência ao movimento sem glúten com o apelo 

de “ser mais saudável”. 

 

3.4 Perfil do Consumidor 

 

 Segundo o dicionário Michaelis (2009), consumidor é um adjetivo, que pode 

agir como substantivo, que define àquele que consome, que compra para o gasto 

próprio. Segundo o mesmo dicionário, perfil seria um escrito que salientaria os traços 

característicos de um indivíduo, no caso, o consumidor. O perfil do consumidor ajuda 

a delinear ações e estratégias de, por exemplo, empresas que procurem conquistar 

ou fidelizar novos clientes (RENAN, 2013). Mas o perfil do consumidor não é apenas 

catalogar dados do cliente ou potencial cliente, mas seu grau de interação e 

conhecimento acerca do produto (SANTOS, 2010). 

 Na pesquisa de mercado realizado pela Macroplan (VENTURA, 2010), que 

mostra as tendências de mercado para o Brasil até 2030, há um aumento do chamado 

“consumo saudável” – busca por produtos que tenham apelo de saudabilidade – e do 
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“consumo de nicho”, que é a busca por produtos que representem uma determinada 

população, por exemplo, celíacos. Ambas as áreas acabam por se fundir, já que o 

“consumo saudável” ainda é razoavelmente “de nicho” e ambos abrangem uma 

grande variedade de produtos como funcionais e orgânicos. A determinação dos perfis 

de consumidores de orgânicos e funcionais, por exemplo, já vem sendo bem estudada 

por pesquisadores, como a pesquisa desenvolvida por Silva et al. (2010) que revelou 

que 131 dos 202 entrevistados (64,8%) consumiam alimentos funcionais, mas não 

sabiam caracterizar o que eles eram. Um dos pontos fundamentais do perfil desse 

consumidor é o fato de que ele não consome um produto, mas sim uma ideia, um 

estilo de vida, um símbolo, buscando a satisfação direta de desejos e não 

necessidades (GOMES, 2009).  

Uma vez que o perfil do consumidor é ligado a símbolos e ideias, o mesmo 

acaba por ser suscetível a influências externas - essas já sendo ligadas diretamente 

na alteração do comportamento e perfil de consumidores (VIEIRA, 2002), como: 

inserção de valores estéticos e estímulo da vaidade no consumidor influencia sua 

tomada de decisão na compra de produtos e serviços ligados a beleza (ABDALA, 

2008) ou alterações no ambiente onde o produto é exposto, a forma e o apelo do 

mesmo influenciando o consumo de determinado produto (SAMPAIO et al., 2009). 

Assim, a construção do perfil de um consumidor é conectada diretamente as 

influências externas, sendo a mídia uma das diferentes influências incidentes na 

difusão de valores estéticos e culturais em consumidores (BALDANZA; ABREU, 2006). 

 

3.5 Mídia 

 

 Mídia, segundo o Dicionário Michaelis (2009) são os canais de comunicação 

através de notícias, entretenimento, educação, dados ou mensagens de promoção 

são disseminados. As ferramentas que são consideradas como partes integrantes da 

mídia, no entanto, são debatidas – principalmente a inclusão de meios secundários a 

internet, como o Facebook (JAKUBOWICZ, 2009; FdSP, 2014). As definições mais 

modernas de mídia e jornalismo, porém, acabam por explorar a interação da internet 

e da chamada “narrativa online”, feita por “anônimos” usando as mais diversas 

ferramentas na internet, e a disseminação de informações muitas vezes controversas 
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com os meios de comunicação tradicionais – como a televisão – o que demonstra 

parcialidade, de ambas as partes, na comunicação de um mesmo fato (MALINI, 

2011).Uma exemplificação da parcialidade na mídia foi feita pela  Folha de São Paulo 

(HITLER, 1987) em uma propaganda televisiva onde, sem que o telespectador saiba, 

são demonstrados diversos fatos positivos do governo e pessoa de Adolf Hitler. 

Visualmente se apresentam apenas pontos e, apenas no término, percebe-se a 

imagem completa do rosto de Hitler, com o narrador falando os dizeres “(...) é possível 

contar um monte de mentiras dizendo só a verdade, por isso é preciso tomar muito 

cuidado com a informação do jornal que você recebe (...)”. 

 A mídia, além de agir como veículo de comunicação, tem um papel de formação 

de opinião já estabelecido nas mais variadas áreas, desde esportes (HATJE, 2003) 

até política (HABERMAS, 2008) e também age como um guia cultural, atuando a favor 

ou de forma contrária, por exemplo, à inserção de uma cultura de consumo na infância 

(CAMPOS; SOUZA, 2003). Por consequência, há um poder de estímulo no 

comportamento do consumidor, através da criação de uma relação emocional, 

subjetiva e não-racional com um produto, fazendo com que o consumidor passe a ter 

percepções de uma marca ou produto que não são explicados por atributos objetivos, 

levando-o a consumir um determinado produto (COPETTI, 2004). Esse tipo de 

influência comportamental já foi verificado na alimentação de crianças e adolescentes, 

que passaram a consumir maior número de guloseimas e diminuíram a frequência de 

atividades físicas (MOURA, 2010). Ainda, em estudo quantitativo conduzido por 

Santos et al. (2012), verificou-se que, em duas emissoras brasileiras de televisão 

aberta, foram veiculadas 239 propagandas de alimentos em 336 horas de 

programação, sendo 85% de produtos majoritariamente doces e gordurosos.  

 Como influenciador opinativo, estudos como os conduzidos por Witthöft e Rubin 

(2013) fazem correlações entre a veiculação de informações a respeito de substância 

supostamente perigosa e seus efeitos, e o aparente aumento de sensibilidade a 

respeito do tópico, com aumento de casos reportados. Outro estudo, conduzido por 

Mondaini et al. (2007), demonstrou os efeitos negativos da informação de efeitos 

colaterais aos pacientes usuários do medicamento Finasterida, causando impotência 

sexual nos que foram informados. Outros efeitos negativos oriundos da sugestão – ou 

efeito Nocebo – surgem em tratamentos de pacientes que são informados de riscos 

inesperados ou inerentes do tratamento (COLLOCA; FINNISS, 2012). Não apenas em 
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medicamentos esses efeitos foram identificados, estudos com não-intolerantes à 

lactose também indicaram efeito Nocebo em pacientes que acreditavam ser 

intolerantes (VERNIA et al., 2010). O veículo de comunicação BBC também fez uma 

reportagem fazendo a ligação entre exposição midiática irresponsável de supostos 

efeitos nocivos à saúde humana e o surgimento do efeito Nocebo em consumidores 

dessas informações, e do potencial de disseminação que ele teria devido a velocidade 

de troca de informações (ROBSON, 2015). 

 

3.6 Modismo 

 

Modismo, ou do inglês mainstream, segundo o American Heritage Dictionary 

(2012), é (1) a prevalência de um tipo de pensamento, atividade ou influência, (2) 

representação prevalente de atitudes, valores e práticas de uma sociedade ou grupo. 

Como a sociedade hoje se encontra constantemente em comunicação via internet, as 

tendências giram em torno das indicações sociais, orbitando em torno de comentários 

de outros usuários e formadores de opiniões, como blogueiros e a imprensa (RMA 

Comunicação, 2013). 

 Fenômenos de influência e criação de modismos em torno de diversos tópicos 

já foram verificados. A revista M de Mulher, da editora Abril, publicou em 2014 a “dieta 

do óleo de coco” (CONTRERAS, 2014), seguindo também o surgimento repentino de 

artigos no portal Tua Saúde, que conta com 476 mil assinantes, comentando sobre os 

inúmeros benefícios do óleo de coco (TUA SAÚDE, 2015), porém, o claim de 

emagrecimento foi contestado pela falta de pesquisas na área e/ou má interpretação 

das pesquisas realizadas e/ou má condução das pesquisas em questão 

(BERNARDES; BORGES, 2014), fazendo com que essas matérias fossem 

considerados fruto de um modismo sem respaldo científico (RODRIGUES, 2012), 

diretamente contrárias às recomendações da OMS (2005). 

 Outro exemplo foi discutido por Nunes e Gallon (2013) acerca do 

desconhecimento e erros conceituais em cima de produtos categorizados como light 

e diet e, ainda assim, o seu consumo. Em 2013, uma famosa “pegadinha” enunciando 

os malefícios do “monóxido de di-hidrogênio” – nomenclatura química para água – foi 

feita no estado da Flórida, EUA. Apesar de ter sido veiculada no primeiro de abril, 
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conhecido dia da mentira, algumas pessoas acreditaram e protestaram, fazendo com 

que a estação de tratamento de água emitisse uma nota oficial. A mesma pegadinha 

é recorrente em diversos países, tendo acontecido também na Nova Zelândia em 

2007 (SNOPES, 2015) e sua origem data do começo dos anos 90, contando com 

websites e associações (KYM, 2015), e foi o tópico mais pesquisado no Google em 

março de 2004 (GOOGLE, 2015). Essa pegadinha envolvendo a água corrobora os 

estudos que demonstram que um tópico não conhecido, quando amplamente 

anunciado, tem efeitos adversos na população desinformada. 

 O modismo, apesar de difícil caracterizar, é alvo de críticas. Exemplos de 

críticas são a matéria de Vanessa Barford (2014), publicada pela BBC Brasil, que 

explora o chamado “veganismo ‘meio período’”, pessoas que adotam o veganismo 

temporariamente, ou o artigo publicado por Luciana de Campos (2015) para o Núcleo 

de Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE) que aborda o surgimento do modismo 

que vikings seriam veganos, desde a profusão do seriado de televisão “Vikings” – 

considerado absurdo segundo o NEVE. Charges de jornais vêm criticando com humor 

mordaz esses tipos de modismos alimentares, sendo um exemplo a charge publicada 

em 2013, produzida pela empresa Universal Uclick – empresa responsável pelos 

quadrinhos de crítica empresarial “Dilbert” ou a charge publicada por Dave Granlund 

(Figura 1). 

Figura 1 - Charge por Dave Granlund criticando possíveis modismos alimentares. 

 

Fonte: http://www.davegranlund.com/cartoons/2015/10/29/halloween-tricky-treats/ 

 

http://www.davegranlund.com/cartoons/2015/10/29/halloween-tricky-treats/
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3.7 Principais influenciadores disponíveis 

 

 Os principais impulsionadores midiáticos na questão do glúten foram livros, em 

sua maioria figurando como bestsellers nos Estados Unidos e, em alguns casos, no 

mundo. Apesar de existir um elevado número de livros com a temática em alimentação 

e envolvendo o glúten, há três grandes livros – “Barriga de Trigo”, “O Perigo do Glúten” 

e “A Dieta da Mente”, que sintetizam grande parte dos demais, além de terem sido 

altamente populares, podem ser citados como os grandes influenciadores. Mais 

recentemente, livros como A Mentira do Glúten, despontam em um contra movimento, 

mas sem obter a mesma popularidade. 

 

3.7.1 Barriga de Trigo – William Davis, 2011. 

 

Sobre o autor: O autor do livro Barriga de Trigo é o médico William R. Davis, 

graduado pela Universidade de Saint Louis, no curso de Medicina, em 1985. Sua 

especialidade médica são as doenças cardiovasculares. Não foi possível encontrar se 

o mesmo possui titulações acadêmicas. É proprietário de um instituto de suporte a 

pessoas que querem emagrecer e/ou buscar saúde. Escreveu 5 livros, sendo 2 de 

receitas, duas versões do livro “Barriga de Trigo” e um livro com dietas sem glúten 

(DAVIS, 2015). 

Sobre o livro: Davis em seu livro defende a teoria de que o problema na 

alimentação atual é o consumo excessivo do chamado trigo modificado, produto, que 

segundo o autor, faz mal ao corpo humano devido às inúmeras modificações ao qual 

foi submetido durante o processamento. Ele também faz correlações entre a presença 

do carboidrato amilopectina A, facilmente digerido, e o aumento a níveis alarmantes 

das taxas de glicose no sangue, o que gera uma espécie de dependência por produtos 

à base de trigo. Além disso, segundo o autor, esta dependência também é causada 

pela liberação de substâncias semelhantes à morfina na digestão do trigo, o que gera 

crises de abstinência quando produtos à base de trigo não são consumidos. Davis 

também faz relação do consumo destes produtos a uma série de doenças como: 

obesidade, diabetes, oesteoartrite, envelhecimento, acne e doenças cardíacas. 
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Críticas: Jones (2012) em seu artigo publicado na revista Cereal Foods World, 

apresenta contestação científica a 39 afirmações apresentadas por Davis no livro 

Barriga de Glúten, relatando que as mesmas são interpretações errôneas de 

pesquisas publicadas por outros autores. Ainda, Brouns, van Buul e Shewry (2013) 

também analisaram o livro Barriga de Trigo e apresentam uma série de 

inconsistências nas afirmações de Davis, bem como apresentam dados que 

corroboram o fato de que o consumo moderado de grãos pela população não-enferma, 

na verdade, exerce um impacto positivo na saúde humana. Ainda, segundo Melinda 

Ratini:  

Se você perde peso através da dieta do Barriga de Trigo [livro], 
provavelmente vai ser por fazer escolhas por alimentos saudáveis, e não por 
ter cortado o glúten. Não há evidência científica que alimentos com gluten 
aumentem mais o peso do que outros. Mas a dieta do Barriga de Trigo não 
tira apenas o glúten. Ele bane uma série de outros tipos de alimentos, que 
incluem sacarose, xaropes de milho com alto-teor de frutose, alimentos 
açucarados, arroz, batatas, refrigerantes, sucos de fruta, frutas secas e 
legumes. É óbvio que alguns desses tipos de alimento, como os xaropes, 
refrigerantes, gorduras trans, comidas fritas e açucaradas podem 
rapidamente aumentar alguns quilogramas. Corta-los da sua dieta 
obviamente ajuda a perder peso. Legumes, no entanto, são uma fonte 
poderosa de proteína e nutrientes e justamente deveriam fazer parte de 
qualquer plano de dieta saudável. (SCHWEITZER, 2014)1 

 

3.7.2 O Perigo do Glúten – James Braly e Ron Hoggan, 2002. 

 

Sobre os autores: Ron Hoggan é bacharel em Artes, bacharel em Educação, 

com mestrado em Artes e doutor em Educação. James Braly é bacharel em Medicina, 

com ênfase em alergias alimentares (HOGGAN; BRALLY, 2015). 

 Sobre o livro: os autores, assim como no livro Barriga de Trigo, enfocam em 

comprovar uma variedade de doenças que podem ser conectadas ao consumo de 

grãos. O livro também aborda a relação viciante do trigo devido a componentes 

semelhantes à morfina. No livro, os autores também abordam o fato do trigo 

consumido atualmente não ser o mesmo que os nossos antepassados consumiam, 

                                            
1  Original: If you lose weight on the Wheat Belly diet, it will likely be from making healthy food choices and 

not because you shunned gluten. There is no scientific evidence that foods with gluten cause more weight gain 
than other foods. But the Wheat Belly diet doesn’t only take away gluten. It also bans a whole host of other foods, 
including high-fructose corn syrup, sucrose, sugary foods, rice, potatoes, soda, fruit juice, dried fruit, and legumes. 
It is obvious that some of these, like high-fructose corn syrup, soda, trans fats, fried foods, and sugary foods, can 
quickly pack on the pounds. Getting them out of your diet is sure to help you lose weight. Legumes, however, are 
a powerhouse of protein and nutrients and can rightfully be a part of any healthy diet plan. 
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bem como os métodos de preparação de pães, fazendo o paralelo que humanos não 

possuem histórico de consumo de grãos, sendo esses inseridos na dieta humana 

“recentemente”. São listadas aproximadamente outras 200 doenças crônicas e 

síndromes que poderiam ser tratadas ou minimizadas com dietas sem glúten. 

 Críticas: Como o conteúdo dos livros Barriga de Trigo e Perigo do Glúten são 

semelhantes, as críticas frente às informações do vicio relacionado ao consumo de 

alimentos com glúten, assim como, das modificações do trigo, são as mesmas. Apesar 

de ser um dos primeiros livros publicados na área, O Perigo do Glúten não angariou 

a mesma fama e atenção midiática que os demais. 

 

3.7.3 A Dieta da Mente – Kristin Loberg e David Perlmutter, 2013. 

 

Sobre os autores: David Perlmutter é um bacharel em Medicina, membro do 

Colégio Americano de Nutrição e possui certificação da ABIHM (American Board of 

Integrative Holistic Medicine, ou Comitê Americano de Medicina Holística Integrativa, 

em tradução livre). É proprietário do Centro de Saúde Perlmutter. Escreveu 6 livros, 

sendo 2 a respeito do glúten (PERLMUTTER, 2015). Kristin Loberg, por sua vez, é 

escritor profissional, formada pela Universidade de Cornell (LOBERG, 2015). 

Sobre o livro: O autor defende, em seu livro, não só a redução do consumo de 

carboidratos advindos de cereais, mas também a troca desses para o consumo de 

gorduras de qualidade, muito devido ao aumento da taxa de glicose no sangue pelo 

consumo de carboidratos, que seria um grande malefício para a saúde. O autor 

também faz uma série de correlações entre doenças mentais e o consumo de 

carboidratos, e por consequência, de grãos, apontando que doenças como Alzheimer, 

Parkinson, depressão, entre outras, podem ser prevenidas através da alimentação.  

Críticas:  Dieta da Mente foi severamente criticado por diferentes profissionais 

em diferentes meios. Peña-Bautista, Braun e Mollins (2014) evidenciam a falta de 

ponderação a respeito das informações nutricionais presentes no livro, essas sendo 

aplicáveis a uma série de outros alimentos, e não apenas ao trigo, e que todos esses 

alimentos deveriam ter uma ingestão equilibrada. Nash e Slutzky (2014) citam 
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diversos estudos que contradizem as informações passadas, como as 

recomendações de redução do consumo de gorduras. Ainda: 

Jones [N.T.: doutora consultada] disse que as melhores formas de se 
proteger o cérebro seriam através de seguir as linhas gerais de dietas e fazer 
exercícios adequados. A abordagem de Perlmutter é desbalanceada e, 
enquanto os alimentos isoladamente possam fazer sentido, Jones questiona 
se um consumidor conseguiria realmente seguir o programa por muito tempo. 
“Ele está falando para as pessoas comerem salmão, para comerem abacate. 
Isso é realista? Você daria para suas crianças comerem isso no café da 
manhã? Isso é sustentável?” Jones questiona.  (SCHULTZ, 2013)2 

 

3.7.4 A Mentira do Glúten – Alan Levinovitz, 2015 

 

Sobre o autor: Alan Levinovitz é bacharel em Artes pela Universidade de 

Standford, sendo mestre e doutor (Ph.D.) em Artes pela Universidade de Chicago. A 

principal linha de trabalho de Levinovitz são as relações entre religião e literatura, com 

enfoque na China clássica. Suas áreas secundárias de pesquisa são: tensões de 

paratextos e textos principais, importância do discurso ético em gênero e as éticas por 

de trás da contestação de práticas médicas e doenças (LEVINOVITZ, 2015). 

Sobre o livro: o autor utiliza como pano de fundo o culto à saúde para discutir 

temas polêmicos que envolvem alimentos (glúten/grãos, sal, açúcar, gorduras e 

carboidratos). O autor se mantém razoavelmente neutro em todos os tópicos, 

apresentando constatações científicas para comprovar ou refutar cada teoria e 

mostrando preocupação com as crenças alimentares atuais, discutindo os fatos 

através da história por trás de cada fato. O livro conta com um capítulo que demonstra 

a facilidade de manipular informações e criar os chamados “alimentos vilões”, 

explicando como identificar tais manipulações. 

Críticas: pelo fato do livro ser muito recente, não foi possível encontrar literatura 

científica criticando as informações contidas no livro. Contudo, foi possível encontrar 

críticas através de redes sociais específicas em literatura. Críticas direcionadas ao 

autor, pelo mesmo não ser afiliado a uma área de saúde, foram comuns, além de 

                                            
2  Original: Jones said ultimately following the standard dietary guidelines and getting adequate exercise are 

the best ways to protect your brain. Perlmutter’s approach is unbalanced and while the foods he recommends might 
make sense in isolation, Jones questions whether most consumers could actually follow the whole program for long. 
“He’s telling people to eat salmon, to eat avocados. Is that realistic? Will you get your kids to eat that for breakfast? 
Is that sustainable?” Jones asked. 
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também ter um bom número de críticas frente a “superficialidade” com que o autor 

aborda o assunto (GOODREADS, 2015). Além disso, é possível encontrar críticas 

frente a forma como o autor expõe suas ideias, como no trecho a seguir: 

(...) enquanto algumas informações eram interessantes, eu achei o livro 
irritante porque ele parece pular em conclusões da mesma forma que as 
pessoas com que ele tem uma birra fazem (...). Duas estrelas porque o livro 
era interessante, mas de forma geral achei a mensagem dele confusa – qual 
é exatamente o ponto que ele quer chegar? Há alguma fonte confiável de 
informação para dietas? Ou ele realmente acredita que a dieta não faz 
diferença na saúde humana?  (GOODREADS, 2015).3 

                                            
3  Original: (…) While some information was interesting, I found the book annoying because he 

seems to jump to conclusions just as the people he has a beef with do (…). Two stars because the book 
was interesting, readable, but overall I find his message unclear and confusing - what exactly is his 
point? And is there any source of reliable information when it comes to diet? Or does he truly believe 
diet has no role in human health? 
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4 Metodologia 

 

Para obtenção dos resultados referentes ao perfil do consumidor de produtos 

sem glúten foi elaborado um questionário a ser respondido online, anonimamente, 

através da ferramenta Google Forms. O questionário foi enviado para divulgação 

através de listas de e-mail e redes sociais como o Facebook, através de comunidades 

e postagem pública. 

Com a finalidade de relacionar os dados obtidos com um possível modismo, 

também foram analisados dados obtidos pelo Google Trends, ferramenta 

disponibilizada pela Google, que faz a triagem dos termos mais pesquisados na 

plataforma de pesquisa da referida empresa – fornecendo junto dos termos os 

principais sites acessados no período, além da pesquisa em literatura disponível, 

como livros, periódicos acadêmicos entre outros.  

O questionário (Apêndice A) foi composto de 14 questões, sendo 5 questões 

discursivas e 9 objetivas variando entre escolha simples e múltipla escolha. Foram 

obtidas 450 respostas, de pessoas de ambos os sexos, variada faixa etária e grau de 

escolaridade, sendo o preenchimento de menores de 15 anos realizado pelo 

responsável legal. É importante ressaltar que o trabalho tem caráter indicativo, e não 

representativo, portanto as respostas coletadas têm caráter de indicar uma tendência, 

mas não representar uma linha de pensamento geral. 

 

 Descrição e objetivo das perguntas 

 

4.1.1 Questão 1: Gênero Auto Identificado 

 

 A pergunta inicial é para estabelecer o gênero que o entrevistado se identifica. 

A intenção dessa pergunta é identificar se existe predisposição de gênero para o 

consumo de produtos sem glúten e para o estabelecimento de sintomas de melhora 

ou piora na saúde após a troca de dieta. Por haver estabelecimento cultural de 

consumo de determinados produtos para determinados gêneros, assim como pressão 

social por busca estética, optou-se por utilizar a expressão “Gênero Auto Identificado”, 
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uma vez que as percepções podem ser atreladas ao gênero auto identificado, mas 

não ao gênero original. 

 

4.1.2 Questão 2: Idade  

 

 Essa pergunta objetiva identificar a existência de uma relação entre a idade e 

o consumo de produtos sem glúten, bem como a relação desta com o surgimento de 

sintomas de melhora ou piora na saúde após a troca de dieta. 

 

4.1.3 Questão 3: Qual o seu grau de escolaridade?  

  

 Através de uma correlação entre grau escolar e idade, procurou-se estabelecer 

se o consumo de produtos sem glúten está mais relacionado a pessoas com um maior 

grau de instrução. 

 

4.1.4 Questão 4: Você costuma consumir produtos marcados como "sem glúten" ou 

faz algum tipo de dieta restritiva quanto ao glúten? 

  

 Essa pergunta foi utilizada como excludente no perfil de consumidor já que o 

objetivo do presente trabalho foi identificar os atuais consumidores de produtos sem 

glúten. Todos os entrevistados que responderam a essa pergunta com “não” 

terminaram a entrevista nesse momento, o que fez com que fosse possível a 

verificação do percentual de pessoas que não se importam/consomem regularmente 

produtos marcados como “sem glúten”.  

 

4.1.5 Questão 5: Você é celíaco ou possui alguma enfermidade relacionada ao 

glúten/trigo?  
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 Essa pergunta procurou, juntamente com a de gênero, identificar se o 

entrevistado era enfermo, a principal enfermidade e, com as subsequentes perguntas 

determinar o grau de entendimento do assunto. Os entrevistados que marcaram 

possuir enfermidades relacionadas ao glúten/trigo foram solicitados a preencher o tipo 

de doença – sendo as quatro principais enfermidades (D.C., A.T., I.T. e S.G.) 

identificadas e “outra”, com espaço para descrição. Também foi solicitado o 

preenchimento da forma pelo qual a enfermidade relatada havia sido descoberta, onde 

poderia ser escolhida uma, ou mais de uma, dentre as seguintes opções: exames 

clínicos, consultas médicas e “outros”, com espaço para descrição. 

 

4.1.6 Questão 6: Você conhecia alguma informação a respeito das enfermidades 

relacionadas ao glúten e ao trigo?  

 

 A sexta pergunta procurou identificar se consumidores de produtos sem glúten, 

não-portadores de enfermidades, possuíam conhecimento a respeito das 

enfermidades tidas como convencionais. 

 

4.1.7 Questão 7: Você sabe o que é Glúten?  

 

 Nessa pergunta, além dos quadros de “sim” e “não”, havia um espaço próprio 

para uma breve explanação do que é o glúten. O objetivo desse espaço foi, juntamente 

com o grau escolar e com a informação do entrevistado de ser ou não portador de 

alguma enfermidade, identificar se o glúten é conhecido e o quão profundo é o 

conhecimento a respeito do glúten.  

A avaliação dessa questão foi feita através da análise da resposta e quatro 

padrões de avaliação foram adotados – correto, correto, mas incompleto, incorreto e 

parcialmente correto. Respostas que continham a palavra “proteína” e referenciavam 

todos os tipos de cereais que possuem glúten (trigo, cevada, centeio) foram 

consideradas corretas – sendo incluída a aveia, apesar da mesma não possuir glúten 

naturalmente. Respostas que continham a palavra “proteína” e citava ao menos um 

dos cereais que possuem glúten foram consideradas corretas, mas incompletas. 
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Respostas que continham alguma pequena informação incorreta (não falar “proteínas”, 

mas sim “substância”) foram consideradas como parcialmente corretas. Todas as 

demais respostas que não puderam ser alocadas nessas três categorias foram 

catalogadas como incorretas. 

 

4.1.8 Questão 8: Você ainda consome produtos com glúten? 

 

 Também com um enfoque nos consumidores não-enfermos, essa pergunta 

procurou ver se o glúten foi totalmente eliminado da dieta ou se apenas alguns 

produtos foram substituídos/retirados. 

 

4.1.9 Questões 9 e 10: Por favor, liste ao menos 2 produtos que você trocou pelo 

respectivo SEM glúten; por favor, liste ao menos 2 produtos que você consuma 

COM glúten. 

 

 A meta dessas duas perguntas foi estabelecer quais produtos foram os 

principais substituídos, assim como os principais ainda consumidos, bem como 

identificar possíveis incongruências com as respostas a respeito do glúten. 

 

4.1.10 Questão 11: O que faria você consumir mais produtos identificados como sem 

glúten?  

 

 O escopo dessa pergunta foi verificar quais os principais fatores bloqueadores 

do consumo de produtos marcados como sem glúten, definindo uma problemática 

mercadológica a ser combatida e identificando possíveis fatores desaceleradores na 

disseminação da cultura “gluten free”. 
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4.1.11 Questão 12: Você acha que produtos sem glúten fazem bem para a saúde 

humana? Por quê? 

 

 Também com o propósito de identificar o grau e a profundidade do 

conhecimento dos consumidores de produtos sem glúten, essa pergunta procura ver 

até que ponto o conhecimento dos entrevistados está de acordo com as atuais 

pesquisas e, se existe alguma tendência de pensamento. Foi solicitado que os 

entrevistados respondessem a essa pergunta começando com “sim” ou “não”.  

 As respostas foram catalogadas como sendo “sim”, “sim com restrições”, “sim 

para enfermos”, “não” e “inconclusivas”. Respostas “sim com restrições” foram 

respostas onde a pessoa demonstrou acreditar que produtos sem glúten fazem bem 

para a saúde humana, mas apresentaram, em sequência, algum tipo de restrição ao 

produto em si – como valor nutricional, por exemplo. Respostas “sim para enfermos” 

são respostas onde o entrevistado afirma que produtos sem glúten fazem bem apenas 

para pessoas enfermas, dando a entender que o mesmo não é válido para não-

enfermos. Respostas tidas como inconclusivas são as que não apresentaram uma 

resposta clara que pudesse ser enquadrada em alguma outra categoria, bem como 

as respostas que apenas relataram melhorias para a saúde do entrevistado – e não 

para a saúde humana, nem fizeram uma correlação entre a melhora de sua saúde e 

possibilidade de melhora em todos os humanos. As respostas marcadas como “não” 

são para os entrevistados que responderam que não há diferença entre produtos com 

e sem glúten para um não-enfermo.   

 

4.1.12 Questão 13: Você, ao trocar alimentos com glúten por sem glúten, notou 

alguma diferença na sua saúde, no dia-a-dia ou no seu comportamento? 

 

  Assim como a pergunta 12, intencionou-se determinar se existe alguma 

tendência a sensações diferentes das esperadas por consumidores não-enfermos, 

depois da troca de alimentos tradicionais por alimentos sem glúten. 
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4.1.13 Questão 14: Qual a sua fonte de informações a respeito do glúten? 

 

 Unido ao grau de conhecimento, o objetivo dessa questão foi verificar a 

principal fonte de informações dos entrevistados, listando diversos meios tradicionais 

de mídia, variando de mídia de massa (por exemplo, Televisão) a mídias de nicho (por 

exemplo, periódicos ou revistas acadêmicas), com adição de um campo “outros” com 

espaço para descrição. 
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5 Resultados e Discussões 

 

5.1  Questões 1 a 4 

 Obteve-se, no total, 450 respostas, sendo 310 completas, e 140 parciais – 

pessoas que responderam com “Não” à Questão 4 (Você costuma consumir produtos 

marcados como "sem glúten" ou faz algum tipo de dieta restritiva quanto ao glúten?). 

Dos entrevistados que responderam “Não”, observou-se 62 homens e 78 mulheres, 

com 52,86% das respostas sendo referentes a faixa etária de 19 a 25 anos e 50,00% 

com grau escolar identificado como superior incompleto. O resultado final de faixa 

etária e gênero pode ser encontrado na Figura 2, abaixo. 

 

Figura 2 – Faixa etária relatada pelos entrevistados que responderam por completo o questionário, e 
seus gêneros relatados. 

Fonte: o autor (2015). 

 

 A partir das entrevistas completas, percebemos que 58,82% dos homens e 

54,61% das mulheres entrevistadas pertencem a faixa etária dos 31 aos 59 anos, 

sendo que a segunda faixa com maior volume de respostas foi a de 19 a 25 anos, com 

17,65% para homens e 21,16% para mulheres; esses resultados foram semelhantes 

aos encontrados por Collin et al. (1994) em estudo realizado na Finlândia, onde existiu 
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prevalência de mulheres (74,33%) com idade média de 41 anos. O grau de 

escolaridade dos entrevistados pode ser encontrado na Figura 3, a seguir.  

 

Figura 3 – Grau de escolaridade relatado pelos entrevistados que completaram o questionário. 

Fonte: o autor (2015). 

 

 Percebe-se que, entre os entrevistados que se declararam mulheres, a maioria 

afirmou ter grau escolar entre superior incompleto (21,84%) a pós-graduação 

(45,05%). Os homens mantiveram o perfil com 14 dos entrevistados (82,35%) tendo 

superior incompleto (17,65%) e pós-graduação (17,65%), mas se concentraram 

majoritariamente no superior completo (47,06%). 

 

5.2  Questão 5 e 6 

 A partir da Questão 5 (Você é celíaco ou possui alguma enfermidade 

relacionada ao glúten/trigo?), o total de entrevistas é de 310. As respostas para a 

Questão 5 podem ser encontradas na Figura 4, a seguir. 
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Figura 4 – Relação de enfermos, divido por gênero, entre os entrevistados que completaram o 
questionário.  

Fonte: o autor (2015). 

 

A maioria dos entrevistados, 14 (77,78%) homens e 250 (85,62%) mulheres, 

relataram serem enfermos. Desses, foram identificadas 22 pessoas (21 mulheres e 1 

homem) que possuíam múltiplas doenças e 12 pessoas, todas mulheres, que 

possuíam outras doenças. As múltiplas enfermidades foram agrupadas e codificadas 

de M1 a M8, a saber: M1 é o grupo de enfermos que relataram possuir D.C., I.T., A.T. 

e S.G.. Os subsequentes códigos e suas relações são: M2 – D.C., I.T. e S.G.; M3 – 

D.C. e A.T.; M4 – D.C. e Outras; M5 – I.T. e S.G.; M6 – I.T.; S.G. e A.T.; M7 – S.G. e 

A.T. e M8 – S.G. e Outras. Uma pessoa respondeu à questão como “sim”, porém não 

foi catalogada uma vez que relatou “estar fazendo exames ainda”. A relação de 

doenças por gênero pode ser encontrada na Figura 5: 
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Figura 5 – Relação de doenças relacionadas ao trigo e glúten informadas pelos entrevistados, 
separadas por gênero. 

Fonte: o autor (2015). 

 

D.C. foi a doença mais predominante para ambos os sexos, seguida de S.G. 

para mulheres e A.T. para homens. Apenas mulheres relataram outras doenças, 

discriminadas na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Relação de outras enfermidades relatadas e suas frequências. 

Doenças relatadas Frequência 

Doença de Duhring-Brocq 2 

Tireoidite de Hashimoto 1 

Reumatismo 1 

Retocolite ulcerativa 1 

Esclerose Múltipla 1 

Esquizofrenia 1 

"Várias doenças auto-imunes" 1 

Síndrome do Intestino Irritável 1 

Fibromialgia 1 

Doença de Crohn 1 

Ataxia por glúten 1 
Fonte: o autor (2015). 

 

A doença de Duhring-Brocq, ou Dermatite Herpetiforme, é uma doença 

associada comumente a D.C. por terem mecanismos de ação semelhantes, serem 

doenças autoimunes e terem como agente causador a gliadina, portanto uma dieta 
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sem glúten é um dos métodos mais comuns de combate à doença (MENDES et al., 

2013).  

A Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune que ataca a tireoide e gera 

frequentemente bócio e hipotireoidismo em enfermos. É conectada a uma série de 

outras doenças, mas nenhuma delas com relação direta ao consumo de glúten – como 

D.C. (SZELIGA et al., 2002). Há, no entanto, uma suspeita do aumento de incidência 

de D.C. em pessoas que apresentem doenças relacionadas a tireoide (COLLIN et al., 

1994).  

A Retocolite Ulcerativa e a Doença de Crohn são doenças crônicas, de 

sintomas semelhantes – causam inflamações no sistema digestório. Essas duas 

doenças estão ligadas com a D.C. por agirem desregulando o intestino dos enfermos, 

bem como dificultando a absorção de vitamina D e cálcio (GRÜDTNER; WEINGRILL; 

FERNANDES, 1997).  

Esclerose Múltipla é uma doença cuja hipótese patogênica mais aceita é a 

combinação de predisposição genética com um fator ambiental tal qual gere uma 

disfunção do sistema imunológico (MOREIRA et al., 2000). Alguns tratamentos para 

esclerose múltipla sugerem que uma dieta sem glúten teria efeitos positivos na saúde 

do enfermo devido a possibilidade de irritação do intestino (FASANO, 2015), mas há 

estudos que contrariam essa sugestão (PEREIRA, 2009).  

Síndrome do Intestino Irritável é uma doença onde os estudos indicam existir 

uma correlação com a D.C., onde enfermos com S.I.I. teriam predisposição a serem 

celíacos também (SILVA; FURLANETTO, 2010). Ataxia por Glúten é o tipo mais 

comum de manifestação neurológica advinda da Doença Celíaca (HADJIVASSILIOU 

et al., 1998) sendo considerada uma doença por si só, e não mais um sintoma 

(HADJIVASSILIOU et al., 2008). 

 A relação percentual de enfermos com múltiplas doenças é demonstrada na 

Figura 6, a seguir: 
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Figura 6 – Relações de grupos de múltiplas enfermidades relatadas pelos entrevistados, separados 
por gênero. 

Fonte: o autor (2015). 

Legenda: M1 - D.C., I.T., A.T. e S.G..; M2 – D.C., I.T. e S.G.; M3 – D.C. e A.T.; M4 – D.C. e Outras; 

M5 – I.T. e S.G.; M6 – I.T.; S.G. e A.T.; M7 – S.G. e A.T. e M8 – S.G. e Outras. 

 

 As doenças marcadas como Outras, presentes em M4 e M8 são identificadas 

na Tabela 2, a seguir: 

 

Tabela 2 – Outras enfermidades relatadas e suas frequências em enfermos com múltiplas enfermidades. 

Doenças relatadas Frequência 

Intolerância a Lactose 4 

Doença de Duhring-Brocq 1 

Tireoidite de Hashimoto 1 

Gastrite Crônica e Refluxo Gastroesofágico  1 

Fonte: o autor (2015). 

 

 Entre as doenças relatadas como Outras, percebe-se uma predominância de 

Intolerantes a Lactose (I.L.). A I.L. é correlacionada com a D.C. (MATTAR; MAZO; 

CARRILHO, 2012), sendo que em pesquisa do perfil clínico dos associados da 

ACELBRA-SC a mais frequente enfermidade junto da D.C. foi a I.L., em 33% dos 

entrevistados (CASSOL et al., 2007).  Já a Gastrite Crônica ainda não possui uma 

0 1 2 3 4 5 6

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Número total de enfermosMulher Homem



46 
 

 

correlação claramente estabelecida, mas fortes evidências apontam para uma 

correlação com a D.C. (LEBWOHL; GREEN; GENTA, 2015) enquanto a Doença do 

Refluxo Gastroesofágico não possui correlação clara com nenhum tipo de doença ou 

razão específica (ABRAHÃO JUNIOR, 2014). Ambas se caracterizam por desconforto 

estomacal, levando a azias, dores estomacais e outros sintomas. 

Entre os métodos de detecção de enfermidade, foram obtidas 260 respostas 

válidas de enfermos, sendo que 4 pessoas declararam ser enfermas e não informaram 

a forma como detectaram sua enfermidade. A relação de métodos de identificação 

pode ser encontrada na Figura 7, a seguir: 

 

Figura 7 – Métodos utilizados para identificação das enfermidades relatados pelos entrevistados  

Fonte: o autor (2015). 

 

 As outras formas de detecção relatadas foram agrupadas em grupos afins. 

Entre as outras formas, das 18 respostas (6,92%), 15 foram enquadradas como auto 

diagnóstico (por exemplo: “Muita leitura sobre alimentação sadia” ou “Descobri na 

internet que deveria abster-me do glúten” e 2 foram indicações exclusivas feitas por 

nutricionistas. As outras formas que podem ser relacionadas aos exames e/ou à 

consulta, como “Eu estudei e conclui o que era, e pedi os exames aos médicos”, 

também foram enquadradas em auto diagnóstico que levou o entrevistado a procurar 

assistência especializada. É importante ressaltar que para o diagnóstico efetivo das 
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enfermidades (D.C., S.G., I.T. e A.T.) é necessário a execução de exames médicos, 

sendo a consulta médica – não seguida de exames – apenas uma suspeita de posse 

da doença – que se não confirmada abre margem para o surgimento do efeito Nocebo, 

por exemplo. 

 Ainda, 138 (52,27%) dos entrevistados que declararam ser enfermos afirmaram 

não conhecer todas as enfermidades (D.C., I.T., A.T. e S.G.). Desses, 130 eram 

mulheres. Entre os não-enfermos, apenas 4 mulheres relataram não conhecer as 

enfermidades. A relação entre os entrevistados, suas enfermidades e o grau escolar 

é retratada nas Tabela 3, e na Tabela 4 é possível encontrar a relação entre as 

enfermidades relatadas pelos entrevistados, enfermos, que relaram não ter 

conhecimento de todas as enfermidades: 

 

Tabela 3 – Grau de escolaridade, por gênero, dos entrevistados que declararam ter e não ter 
conhecimento das doenças relacionadas ao glúten 

  Gênero Fundamental Médio 
Superior 

Incompleto 
Superior 
Completo 

Pós-
Graduação 

Tem 
(54,19%) 

Homem 11,11% 0,00% 11,11% 55,56% 22,22% 

Mulher 0,00% 5,03% 20,13% 22,64% 52,20% 

Não tem 
(45,81%) 

Homem 12,50% 12,50% 37,50% 25,00% 12,50% 

Mulher 1,49% 11,94% 23,88% 26,12% 36,57% 
Fonte: o autor (2015) 

 

Tabela 4 – Enfermidades relatadas pelos entrevistados que declararam não ter conhecimento das 
doenças relacionadas ao glúten 

Gênero D.C. S.G. I.T. A.T. Múltiplas 

Homem 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mulher 64,62% 19,23% 4,62% 1,54% 3,85% 
Fonte: o autor (2015) 

  

Conforme observado nas tabelas 3 e 4, um pouco menos da metade dos 

entrevistados enfermos admitiram desconhecimento de todas as doenças 

relacionadas tradicionalmente ao consumo de glúten, apesar de pouco mais da 

metade dos enfermos terem admitido não conhecer todas as enfermidades. Houve 

predominância de celíacos entre os que não conheciam as outras doenças, e o grau 

escolar predominantemente dos que não conhecem todas as enfermidades é a partir 
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do ensino superior incompleto, sendo também o grau escolar predominante entre os 

que relataram conhecer todas as enfermidades. O estudo conduzido por Aziz et al. 

(2014) que teve duração de 10 anos, analisou o conhecimento do público (enfermo ou 

não) do Reino Unido a respeito da D.C. e S.G., e revelou que em 2003 apenas 44,2% 

da população conhecia as doenças. Levando em consideração o número de buscas 

na ferramenta Google (2015), demonstrados na Figura 8, no termo “Doença Celíaca”, 

podemos considerar que o grau de conhecimento atual a respeito das doenças por 

parte dos brasileiros está alinhado ao do Reino Unido em 2003, uma vez que o 

interesse pelo tópico no Reino Unido cresceu ao longo do tempo e o mesmo aparenta 

estar estagnado no Brasil.  

 

Figura 8 – Comparação entre o volume médio de buscas por Doença Celíaca (Celiac Disease) do Brasil 
e do Reino Unido. 

 

Fonte: Google Trends (2015) 

 

5.3  Questão 7 a 10  

No grau de conhecimento a respeito do Glúten, obteve-se 310 respostas 

válidas, com 38 entrevistados deixando a parte descritiva dessa questão em branco. 

Entre a totalidade de respostas, 13 (4,2%) entrevistados admitiram não saber o que 

era glúten, sendo que 11 entrevistados tentaram responder, com 3 corretas, 5 corretas, 

mas incompletas e 2 parcialmente corretas. Das 271 respostas escritas para o que 

era glúten, obteve-se 25 respostas incorretas (9%), sendo que 21 partiram de 

enfermos. Obteve-se também 57 (21%) respostas marcadas como parcialmente 

corretas, sendo 48 de enfermos. Analisando esses dados, apesar do número bruto de 
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enfermos respondendo incorretamente à questão, o número percentual de não-

enfermos foi maior. Já nas respostas categorizadas como parcialmente corretas, a 

maioria percentual foi de enfermos.  

 O grau de escolaridade entre os que responderam de forma incorreta, 

comparado com o total de respostas de mesmo grau escolar, foram 

predominantemente do Ensino Médio (25%), seguido do Ensino Fundamental (25%), 

Superior (7,8%) e Pós-Graduação (7,6%). Verificou-se, também, que a média de 

fontes consultadas pelos entrevistados foi, separado respectivamente por faixa 

escolar, de: 4, 4, 3 e 4. Pode-se inferir, então, como não há grande variação entre o 

número de veículos de informação utilizados, que as fontes utilizadas pelos 

entrevistados de ensino superior e pós-graduação são mais eficientes em passar a 

informação do que é o glúten, comparadas as utilizadas pelos entrevistados de Ensino 

Médio e Fundamental.  

 Referente a Questão 8 (Você ainda consome produtos com glúten?), 74 

entrevistados (24%) afirmaram que ainda consomem produtos com glúten. Destes 

24%, um total de 34 pessoas (45,94%) se declarou enferma, sendo 32 mulheres e 2 

homens. A relação de doenças apresentadas pelos enfermos que declararam ainda 

consumir glúten, bem como o método de detecção adotado são apresentadas nas 

Figura 9 e Figura 10. 

 

Figura 9 - Relação das enfermidades apresentadas pelos entrevistados que declararam ainda consumir 
glúten 

Fonte: o autor (2015). 
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Figura 10 – Relação de entrevistados enfermos que afirmaram ainda consumir glúten e os tipos de 
diagnósticos realizados. 

Fonte: o autor (2015) 

 

 Ainda, cruzou-se a informação de quais produtos seriam ainda consumidos. A 

lista de produtos e sua incidência pode ser observado na Figura 11.  

 

Figura 11 – Produtos com glúten ainda consumidos pelos entrevistados que se consideram enfermos 
(aqueles com apenas consulta médica e/ou que não realizaram nem consulta nem exames médicos). 

Fonte: o autor (2015). 
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A Tabela 5 especifica os principais produtos marcados como “Outros”, e sua 

frequência. A categoria “Doces” também foi incluída de “chocolates” e “achocolatados”. 

 

Tabela 5 – Relação dos produtos que são consumidos, ainda contém glúten e foram categorizados em 
“Outros”, com a frequência com que foram relatados. 

Produto Frequência 

Cerveja 11 

Doces 8 

Aveia 4 
Fonte: o autor (2015). 

 

Com a finalidade de refinar os resultados encontrados, a Figura 12 apresenta 

a filtragem dos produtos apresentados na Figura 11 que mais continham glúten (pão, 

massas e pizza), o relato de consumo apenas de enfermos, e a relação de suas 

enfermidades. 

 

Figura 12 – Relação de enfermidades relatadas pelos entrevistados e os produtos consumidos mesmo 
com glúten. 

Fonte: o autor (2015) 

  

 Todas as doenças relatadas pelos entrevistados impediriam o consumo de 
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já que o principal ingrediente em suas composições é farinha de trigo. Ainda, sabendo 

que enfermos devem evitar o contato com glúten para garantir uma vida saudável, 

pode-se chegar à conclusão de que (1) essas pessoas aceitam se sujeitar a 

experiências negativas ou (2) as que realizaram exames médicos obtiveram falsos 

positivos, assim como as que fizeram apenas consulta médica. As que não realizaram 

nem exames nem consultas médicas, por terem se autodiagnosticado, poderiam estar 

sob efeito Nocebo. Uma das possíveis explicações para a existência de sintomas 

adversos quando certos grupos de alimentos são consumidos é dado por Biesiekierski 

et al. (2013) que, em seu estudo, identificou o efeito Nocebo quanto ao glúten em 

enfermos que apresentavam reações adversas quando ingerindo alimentos ricos em 

FODMAPs. Ainda, Halmos et al. (2014), Staudacher et al. (2011) e Gearry et al. (2009) 

pesquisaram os efeitos de dietas com baixo teor de FODMAPs comparadas a uma 

dieta normal em portadores de S.I.I. e verificaram significativas melhoras nos quadros 

clínicos, corroborando com o estudo de Biesiekierski de uma possível relação adversa 

a FODMAPs em pessoas com intestino sensível. 

 A lista dos produtos que tradicionalmente contém glúten e foram trocados por 

versões sem glúten está descrita na Figura 13. Vale ressaltar que “Tapioca” foi citada 

6 vezes, mas a mesma não contém glúten. É possível que tenha sido citada como 

sendo o alimento que utilizam para substituir um produto que tradicionalmente contém 

glúten. 

 

Figura 13 – Produtos citados pelos entrevistados, enfermos e não enfermos, que tradicionalmente 
contém glúten mas foram trocados por versões sem glúten. 

Fonte: o autor (2015). 
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 A relação de produtos marcados como “Outros” é demonstrada a seguir, na 

Tabela 6. É importante ressaltar que todos os produtos que foram listados como ainda 

sendo consumidos, mesmo que com glúten, possuem versões sem glúten, 

evidenciando a não necessidade do consumo das versões com glúten. 

 

Tabela 6 – Relação dos produtos consumidos com mais frequência, na categoria “outros”, pelos 
entrevistados declarados enfermos e não-enfermos, que tradicionalmente contém glúten e foram 
trocados por suas versões sem glúten. 

Produto marcado como "outro" Frequência 

Snacks 19 

Chocolate 18 

Farinhas 14 

Cereais 10 

Cervejas 8 

Achocolatados 7 
Fonte: o autor (2015). 

 

5.4  Questão 11 

 Indagados sobre o que os levaria a consumir mais produtos sem glúten, os 

entrevistados relataram majoritariamente que o preço seria o principal propulsor da 

compra de produtos identificados como sem glúten. Os resultados completos podem 

ser verificados na Figura 14. A categoria “Qualidade” abrangeu àqueles que 

claramente utilizaram a palavra “Qualidade” e a aqueles que utilizaram “Sabor”, 

“Gosto”, “Textura” e outros padrões sensoriais de qualidade do produto em questão. 
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Figura 14 - Principais motivações relatadas pelos entrevistados que aumentariam o consumo de 
produtos sem glúten. 

 

Fonte: o autor (2015). 

  

A categoria “Outros” é descrita na Tabela 7, a seguir. Entre as respostas, foram 

observadas afirmações curiosas, como a menção do “Alto teor de arsênio em farinhas 

de arroz”. Essa menção possivelmente tem origem em matérias como as publicadas 

no Globo.com (CALIXTO, 2014), que apresenta uma empreendedora, graduada em 

matemática, portuguesa afirmando que o arroz (de Portugal) possui alto teor de 

arsênio. Essa afirmação vai de forma contrária ao estudo de Simões (2014), que 

evidencia relação dos níveis de arsênio com a origem geográfica, e que o arroz 

português testado continha limites aceitáveis de arsênio para ingestão humana. No 

Brasil, estudo semelhante foi conduzido com produtos derivados de arroz (com intuito 

de serem “gluten free”) e obteve-se que 8,3% das amostras continham níveis elevados 

de arsênio (SILVA, 2014). 

Outras respostas curiosas foram de comprar produtos que não contivessem 

maltodextrina, sendo que a mesma é obtida a partir do milho, que não contém glúten. 

Apenas a maltodextrina importada da Europa possuiria glúten, por ser obtida através 

do trigo – o que não acontece nacionalmente. Também, o aumento do consumo de 

produtos sem glúten foi condicionado por alguns entrevistados a uma maior pressão 

política pelo consumo, ou, a estudos que comprovassem definitivamente o mal que o 

glúten causa. 
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Tabela 7 -  Relação dos outros motivos apontados pelos entrevistados que levariam ao aumento do 
consumo de produtos sem glúten, e sua frequência. 

Outros motivos Frequência 

Saúde 44 

Acessibilidade 36 

Embalagens 3 

Lugar de Armazenagem 4 

Praticidade 3 

Composição 9 
Fonte: o autor (2015). 

 

Segundo o estudo conduzido pela IBOPE Inteligência (FOODTRENDS..., 2010) 

que entrevistou mais de 1.500 pessoas em grandes metrópoles do Brasil, os maiores 

fatores de impulsão para o consumo seriam confiança na marca, sabor, valor nutritivo, 

qualidade e preço, sendo que, de maneira geral, o brasileiro confia em alimentos 

industrializados. Esses valores constatados pela pesquisa conduzida pela IBOPE 

Inteligência não foram constatados no presente trabalho, e suscitou questões a 

respeito. Lee e colaboradores (2007) sugere que a primeira colocação do preço nos 

resultados encontrados se deve ao fato de alimentos identificados como “gluten free” 

serem mais caros que os tradicionais – o que geraria um fardo econômico no enfermo. 

Confiança, que desponta como um fator menor entre os que obtiveram maior volume 

de respostas não só contraria a pesquisa feita pela agência IBOPE como contraria às 

recomendações para enfermos quanto a contaminação cruzada, onde saber o 

histórico de uma marca e confiar na mesma são fundamentais.  

Entre os não-enfermos, “preço”, “variedade”, “qualidade”, “saúde” e 

“acessibilidade” foram as respostas mais frequentes. Pelo grande volume de 

respostas que foram ligados à “Saúde”, pode-se também identificar que o consumidor 

faz uma correlação entre alimentos sem glúten com alimentos que provêm mais saúde 

ao consumidor. 
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5.5  Questão 12 e 13 

O fator de “saúde” também foi verificado na Questão 12 (Você acha que 

produtos sem glúten fazem bem para a saúde humana? Por quê?). A totalidade das 

respostas pode ser verificada na Figura 15, a seguir.  

 

Figura 15 - Respostas obtidas de enfermos e não-enfermos frente a questão se alimento sem glúten 
faz bem para a saúde humana e sua frequência. 

Fonte: o autor (2015). 

 

Obteve-se um total de 258 entrevistados que se posicionaram conclusivamente, 

sendo que 50,32% (156) acreditam que o glúten aja de forma negativa na saúde 

humana e, portanto, alimentos sem glúten fariam bem para a saúde humana. De forma 

paralela, a pesquisa conduzida por Yiridoe, Bonti-ankomah e Martin (2005), mostrou 

que consumidores que consumem orgânicos acreditam que os produtos consumidos 

são sempre mais saudáveis, sugerindo que o consumo dos mesmos é impulsionado 

pela saudabilidade relacionada ao seu consumo. Entre os que responderam que 

produtos sem glúten não fazem bem para todos os seres humanos, um total de 83 

pessoas (81,37% entre os entrevistados que acham que produtos sem glúten não 

fazem bem para a saúde do consumidor) ponderou que alimentos sem glúten fazem 

bem apenas para pessoas com enfermidades ligadas ao glúten. As 19 pessoas 

restantes responderam que alimentos sem glúten não fazem diferença na saúde 

humana. 
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Daqueles entrevistados que afirmaram que o glúten faz bem, 12,82% dos 

entrevistados fizeram ressalvas frente a qualidade nutricional dos alimentos sem 

glúten, indicando que é necessário conhecer o alimento e sua procedência para se 

fazer esta afirmação. Entre as justificativas mais frequentes, obteve-se 41 respostas 

(15,89% do total de respostas válidas) que, quando interpretadas, levavam a 

conclusão de que o glúten ou o trigo geram processos inflamatórios e seu consumo 

sempre geraria dificuldades digestivas entre outros problemas. 

Um total de 28 entrevistados fizeram ressalvas frente ao teor nutricional dos 

alimentos, sendo 8 entre os que acreditam que não faça diferença para pessoas não-

enfermas. Observou-se também 21 pessoas (8,14%) justificando suas respostas no 

fato do trigo, ou glúten, ser “modificado demais”, nas transformações ao longo do 

tempo, referindo-se ao processamento ao qual o trigo é submetido na indústria, ou em 

transgenia. As modificações em vegetais já são executadas pelo homem a 

aproximadamente 10 mil anos (FOLADORI; TAKS, 2004) e não envolvem apenas 

transgenia (BESPALHOK; GUERRA; OLIVEIRA, [s.I.]). Também, dentro dos relatos, 

há a aparente informação de que o teor de glúten dentro do trigo teria aumentado 

devido ao melhoramento genético, gerando uma ingestão exagerada de glúten, o que 

não foi verificado no estudo de Kasarda (2013), que demonstrou não haver evidências 

claras de aumento no teor de glúten no trigo no século XX.  

Ainda houveram 17 respostas que indicaram o excesso de consumo do glúten 

atualmente, 12 indicando que o glúten é o responsável direto pelo surgimento de 

doenças 12 que não apresentaram nenhuma justificativa para suas posições e 9 que 

fizeram ressalvas frente a industrialização.  

Ainda assim, 239 pessoas (92,64% das respostas válidas) acreditam que haja 

melhora na saúde de enfermos. Isso é reforçado pelas respostas obtidas na Questão 

13 (Você, ao trocar alimentos com glúten por sem glúten, notou alguma diferença na 

sua saúde, no dia-a-dia ou no seu comportamento?), onde se verificou que 292 

respostas foram positivas (94,19% dos entrevistados), sendo que 30 respostas 

positivas foram oriundas de não-enfermos. A Figura 16 mostra a relação completa de 

sintomas e a frequência de relato dos mesmos. 

 



58 
 

 

Figura 16 - Melhorias relatadas por enfermos e não-enfermos em suas saúdes após a troca de 
alimentos com glúten por sem glúten e suas frequências nas respostas obtidas. 

Fonte: o autor (2015). 

 

 A maior parte dos sintomas podem ser relacionados com as doenças 

ligadas ao consumo de glúten, sendo as respostas mais comuns as relatadas a 

mudanças positivas no trato gastrointestinal e diminuição do inchaço estomacal. 

Foram encontradas, no entanto, 22 pessoas que tiveram efeitos negativos após a 

troca de alimentos com glúten por sem glúten. As principais queixas foram de aumento 

de peso, aumento na irritabilidade e manifestações de raiva, bem como incômodos de 

contaminação cruzada, tendo de cuidar os lugares onde vai se alimentar. Os principais 

relatos categorizados nos “Outros” foram relacionados a melhorias de pele, unha e 

cabelos, além de sintomas relacionados à psique, como depressão. As melhoras de 

unhas, pele e cabelos pode ser, em parte relacionada, pela melhora na absorção de 

vitamina B12 – essa debilitada em enfermos quando consomem glúten, uma vez que 

o glúten agride o intestino dessas pessoas, deixando-o irritado e inflamado, 

dificultando a absorção de micronutrientes. A deficiência de B12 já foi conectada a 

mudanças de pigmentação de unhas, pele e cabelo (NOPPAKUN, 1986). Os relatos 

de melhoria de ordem psíquica, em parte, podem ser explicados pela ausência de 
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dispepsia – desconforto abdominal (SILVA et al., 2006), geralmente causado em 

enfermos quando consomem alimentos com glúten. 

Dos que responderam não terem sentido nenhuma melhoria (19 entrevistados), 

5 eram enfermos, sendo 2 com D.C., 2 com A.T. e 1 com S.G. e A.T.. Mais da metade 

dos não-enfermos, 63,26%, relataram terem sentido uma melhora na saúde, com 15 

entrevistados (36,74%) relatando não ter sentido nenhuma mudança. A melhora 

atribuída aos não-enfermos pode ser relacionada ao efeito Nocebo ou a uma dieta 

com menor quantidade de FODMAPs, como sugerido por Biesiekierski (2013). 

Com a finalidade de analisar a possibilidade de um efeito Nocebo em não 

enfermos, e nos declarados enfermos que relataram terem feito apenas consultas ou 

autodiagnostico, os enfermos foram retirados da próxima análise (Figura 17). 

 

Figura 17 - Melhorias na saúde de não-enfermos e declarados enfermos que possuem apenas consulta 
médica ou autodiagnostico. 

Fonte: o autor (2015). 
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sintomas. Como essas pessoas, apesar de se declararem ou não enfermas, não 

possuem a devida comprovação de exames médicos, podem ter suas melhoras 

relatadas relacionadas a mudança de dieta, como sugerido por Schweitzer (2014), ou, 

ao menor consumo de FODMAPs (BIESIEKIERSKI, 2013). Ainda, pode ser feito um 

paralelo ao efeito Nocebo pelo aparecimento do efeito antagônico, o efeito Placebo – 

onde há melhora sem motivo aparente, amplamente estudado em suas relações com 

alimentos – como, por exemplo, na pesquisa de Santos e Santos (2012), onde 

administraram placebos em atletas que utilizavam suplementos alimentares e 

observaram não haver uma direta correlação entre usar suplementos alimentares e 

obter maior desempenho, identificando efeito placebo.  

 

5.6  Questão 14 

As respostas pertinentes à Questão 14 (Qual a sua fonte de informações a 

respeito do glúten?) podem ser encontrados na Figura 18, a seguir: 

Figura 18 - Fontes de informação consultadas, divididas por grau de escolaridade, de enfermos e não-
enfermos. 

Fonte: o autor (2015). 
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Os dados obtidos nas entrevistas mostram que, em média, cada entrevistado 

buscava informações em pelo menos 3 fontes diferentes. As fontes mais listadas 

foram Sites de Saúde, (20,97%), e médico ou nutricionista, (20,71%). Os que menos 

foram referenciados foram Jornais (3,99%) e Televisão (3,03%). Um total de 32 

pessoas relataram extrair suas informações do Facebook, sendo que 2 delas 

informaram usar apenas o Facebook como suas fontes. Ainda houveram 8 pessoas 

que relataram buscar suas informações nos grupos para celíacos (ACELBRA) e 7 que 

dizem consultar seus amigos. Percebeu-se pouca variação nas fontes de informação 

consultada entre os graus de escolaridade, sendo a variação mais acentuada apenas 

no caso de periódicos ou revistas acadêmicas, onde a pós-graduação despontou 

como quem mais consultava esse tipo de veículo de informação, o que era esperado, 

uma vez que é um meio de comunicação amplamente utilizado no meio acadêmico. 

A ausência de respostas em livros e periódicos ou revistas acadêmicas por 

parte de pessoas do Ensino Fundamental já era esperado, uma vez que esses meios 

– artigos científicos e livros com teor médico – não são amplamente difundidos. 

Houveram também respostas como “Artigos Acadêmicos”, que já deveria ser 

abordado em “Periódicos ou revistas acadêmicas”, sugerindo um possível engano 

quanto a essa opção. Ainda referente a essa opção, a presença de uma significativa 

parcela de pessoas com ensino médio relatando se informar utilizando esse veículo 

de informação, sendo essa faixa escolar também com pouca exposição ao meio 

acadêmico, suscitou a possibilidade de má interpretação ou desconhecimento 

específico do que considerar uma revista acadêmica, ou não.   

A Figura 19 mostra a relação entre fontes consultadas divididas entre enfermos 

e não-enfermos. 
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Figura 19 - Fontes de informação consultadas, divididas entre enfermos e não-enfermos. 

Fonte: o autor (2015). 
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Falhas apresentadas nos argumentos do livro [A Dieta da Mente] não 
escaparam dos profissionais da área da saúde. Alguns se pronunciaram […] 
Ainda assim, o livro se mantém a 43 semanas na lista dos mais vendidos do 
New York Times [...] Toda grande mudança na dieta carrega a possibilidade 
de riscos não antes observados. Muitos leitores – o público em geral, assim 
como profissionais da área médica – aceitam tudo o que leem na primeira 
lida. Mitos fazem parte da nossa história médica por milênios. 4 (NASH; 
SLUTZKY, 2014) 

  

                                            
4  Original: Flaws in the arguments presented in the book [Grain Brain] have not entirely escaped 

the notice of health care professionals. Some have spoken up […] Yet, the book remains a New York 
Times best seller after 43 weeks […] Every major change in our diet carries with it the possibility of 
unforeseen risks. Many readers—the general public, as well as medical professionals—accept what 
they read at first glance. Myths have been part of our medical lore for millennia. 
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6 Conclusões 

 

 Os resultados encontrados sugerem que há grande desinformação sobre 

doenças relacionadas ao glúten, fomentados principalmente pelos meios utilizados 

para captação de informações. De forma geral, os enfermos não demonstraram 

possuir mais informações a respeito das diferentes doenças quando comparados aos 

não enfermos, assim como relataram que buscam suas informações a respeito do 

assunto também em fontes não confiáveis. A maioria dos entrevistados se posicionou 

de forma a defender que o consumo de glúten seria prejudicial à saúde humana, mas 

adotou de forma paradoxal o preço como principal fator que influenciaria a compra de 

produtos sem glúten, e não, a garantia de não consumir glúten.  Isso demonstra 

explicitamente uma inversão de valores – onde o fator econômico do produto tem 

maior peso do que o fator segurança, algo inesperado para alguém que pode acabar 

comprometendo sua saúde.  

O presente trabalho demonstrou o forte impacto das notícias veiculadas pela 

mídia e pelos blockbusters norte-americanos, disseminadores de informações 

geralmente infundadas ou tendenciosas, na opinião e, mais potencialmente ainda, no 

surgimento de sintomas positivos, em sua maioria, relacionados ao consumo dos 

alimentos sem glúten.  Com relação a estes sintomas pode-se concluir ainda que a 

principal mudança fisiológica relatada foi melhoria gastrointestinal e diminuição da 

sensação de inchaço – essas podendo ser conectadas a outros fatores que não o 

glúten.  

Mais estudos relacionados à interação de FODMAPs com pessoas 

diagnosticadas com doenças relacionadas ao glúten auxiliariam a esclarecer se essas 

pessoas não sofrem efeito Nocebo em relação ao glúten por possuírem intolerância, 

por exemplo, a alimentos com alto teor de FODMAP. Desenvolvimento de ferramentas 

de diagnóstico mais arrojadas para doenças controversas, como a Sensibilidade ao 

Glúten, bem como o estudo de seus mecanismos de ação, também podem auxiliar 

nesses casos. 
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Apêndice A – Questionário aplicado 

 

Q.1: Gênero Auto Identificado (  ) Homem (  ) Mulher 

Q.2: Idade (  ) 0 – 15 anos; (  ) 16 – 18 anos; (  ) 19 – 25 anos; (  ) 26 – 30 anos; (  ) 31 – 59 anos; (  ) Mais de 60 anos. 

Q.3: Qual o seu grau de escolaridade? ( ) Ensino Fundamental Incompleto; ( ) Ensino Fundamental Completo;  

(  ) Ensino Médio Incompleto ; (  ) Ensino Médio Completo; (  ) Ensino Superior Incompleto; (  ) Ensino Superior Completo; (  ) 

Pós Graduação (incompleta ou completa) 

Q.4: Você costuma consumir produtos marcados como "sem glúten" ou faz algum tipo de dieta restritiva quanto ao 

glúten? (  ) Sim; (  ) Não 

Q.5: Você é celíaco ou possui alguma enfermidade relacionada ao glúten/trigo? ( ) Sim; ( ) Não. 

* Caso você tenha respondido “sim” por favor responda as questões abaixo: 

Q.5-a) por favor, selecione-a ao lado: (  ) Doença Celíaca; (  ) Intolerância a Glúten; (  ) Sensibilidade a Glúten; (  ) Alergia a Trigo; 

(  ) Outros: ___________________________________________________ 

Q.5-b) Como você soube da sua enfermidade? (  ) Exames Médicos; (  ) Consulta Médica; (  ) Outros:______________ 

Q.6: Você conhecia alguma informação a respeito das enfermidades relacionadas ao glúten e ao trigo? * Doença Celíaca, 

Sensibilidade a Glúten, Intolerância a Trigo e Alergia a Trigo * (  ) Sim (  ) Não 

Q.7: Você sabe o que é Glúten? (  ) Sim (  ) Não   * Se sim diga em poucas palavras o que é glúten:_________________ 

Q.8: Você ainda consome produtos com glúten? (  ) Sim (  ) Não 

Q.9: Por favor, liste ao menos 2 produtos que você trocou pelo respectivo SEM glúten.  __________________ e 

_____________________ 

Q.10: Por favor, liste ao menos 2 produtos que você consuma COM glúten. * Caso você tenha respondido a Q.8 com "Não", pule essa 

questão * .  ________________________________________ e _________________________________________________ 

Q.11: O que faria você consumir mais produtos identificados como sem glúten? ______________________________  

Q.12:  Você acha que produtos sem glúten fazem bem para a saúde humana? Por quê? * Comece sua resposta 
preferencialmente com "Sim" ou "Não", e depois expresse sua opinião.*  

_______________________________________________________________________________________________ 

Q.13: Você, ao trocar alimentos com glúten por sem glúten, notou alguma diferença na sua saúde, dia-a-dia ou 

comportamento?________________________________________________________________________________ 

Q.14: Qual a sua fonte de informações a respeito do glúten? * Marque quantas alternativas forem pertinentes.  

(  ) Sites de notícias (Exemplo: G1, Yahoo Notícias, Clicrbs); (  ) Jornais; (  ) Televisão; (  ) Sites Especializados em saúde; (  ) 

Blogs; (  ) Livros; (  ) Periódicos ou revistas acadêmicas; (  ) Médico ou nutricionista; (  ) Outros: 

_______________________________________________________________________________________________  

 

 


