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RESUMO

A doença celíaca é compreendida por uma enteropatia que afeta o intestino delgado através do mecanismo imunológico que pode acometer 
crianças e adultos com predisposição genética provocada pelo consumo do glúten. O glúten é uma proteína composta pela junção de gliadina e 
glutenina proveniente do trigo, cevada, centeio e aveia. O tratamento eficaz para esta doença consiste na exclusão total do glúten, porém 
encontra-se certa dificuldade em distinguir nomenclaturas que podem indicar derivados do glúten em medicamentos. Os corticoides sintéticos 
são medicamentos usados pela medicina para processos inflamatórios e imunológicos. Excipientes são substâncias adicionadas às formulações 
farmacêuticas, excluindo-se os fármacos, e têm a função de garantir a estabilidade e as propriedades biofarmacêuticas dos medicamentos, além 
de melhorarem as características organolépticas e, assim, a aceitação dos medicamentos pelos pacientes. No Brasil Lei nº 10.674/03  obriga os 
comerciantes a evidenciarem as informação sobre a presença do glúten nos medicamentos porém, diversos estudos têm demonstrado que os 
excipientes não estão isentos do risco de causar reações adversas, contribuindo para o agravamento do quadro alérgicos dos pacientes celíacos. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de glúten e seus derivados como excipientes em medicamentos corticoides.  Trata-se de um estudo 
descritivo, de corte transversal, quantitativo, que envolveu 10 medicamentos do tipo corticoides, adquiridos na forma de comprimido, injeção, 
creme e nasal. Foi avaliado a bula de cada medicamento e observado a presença de glúten e seus derivados. Constatada a presença de amido nos 
fármacos fez-se necessário o contato com o fabricante para saber a origem do amido. Foi verificada a presença de glúten e seus derivados como 
excipientes  em 20% dos  medicamentos, sendo necessário o contato com o fabricante para avaliar o tipo de amido utilizado na composição do 
fármaco. Dos medicamentos cuja forma farmacêutica era em comprimidos, 67% não continham glúten e seus derivados, no entanto em 33% dos 
medicamentos de forma farmacêutica em comprimidos, foi constatada a presença de derivados de glúten como excipientes. Nas outras formas 
farmacêuticas pesquisadas como o aerossol nasal, o creme e a injeção, não foram encontrados glúten e seus derivados como excipientes, 
representando 40% dos medicamentos. Após análise dos medicamentos corticoides foi concluído que há uma grande probabilidade de pacientes 
ingerirem glúten ou traços desse nutriente na composição desses fármacos, colaborando para o agravamento da doença celíaca, uma vez que o 
tratamento  baseia-se na exclusão total desse nutriente da dieta e dos fármacos.
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