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RESUMO

A Doença celíaca é uma patologia do intestino delgado caracterizada como autoimune, causada pela intolerância ao glúten em indivíduos com 
predisposição genética, a qual pode evoluir com complicações caso não seja tratada. O glúten é um composto de proteína, gliadina e glutenina, 
encontrado naturalmente nas sementes de alguns cereais, como trigo, centeio, cevada, malte, aveia e cereais muito utilizados na composição, 
principalmente, de diversos alimentos, como também de bebidas, medicamentos e cosméticos. Em indivíduos com doença celíaca, o glúten 
desencadeia uma reação inflamatória no intestino delgado, danifica as microvilosidades deixando-as atrofiadas, o que prejudica a absorção de 
nutrientes. A doença celíaca pode atingir qualquer pessoa independente de idade, porém, é mais comum atingir mulheres e indivíduos 
caucasianos. Sua manifestação depende, não só do consumo de glúten na dieta, mas também de fatores imunológicos e ambientais. O objetivo 
de foi avaliar a presença ou não de glúten em produtos cosméticos, como protetores solares e protetores labiais. Neste estudo quantitativo, 
transversal e descritivo, analisou-se produtos cosméticos, protetores solares e protetores labiais. A pesquisa teve o intuito de identificar se os 
produtos possuem glúten, ou não, em sua formulação. A avaliação dos produtos foi realizada através da observação dos rótulos, em drogarias, 
revistas e lojas de cosméticos e todas as dúvidas foram sanadas com os laboratórios avaliados, as nomenclaturas pesquisadas foram Hydrolyzed 
Wheat Protein, Hydrolyzed Wheat Starch e Triticum Vulgare, identificações do glúten em inglês e latim. Para a seleção dos produtos, foram 
incluídos protetores solares e protetores labiais de diferentes marcas, e também, com diferentes elaborações, com antirrugas, bases e 
hidratantes. As variáveis de interesse consideradas no estudo foram os indicadores de aumento da incidência da doença celíaca em pacientes que 
já excluíram o glúten da dieta. Sabe-se que mesmo em pequenas quantidades o glúten pode causar danos aos indivíduos mais sensíveis. Após 
avaliar 73 produtos, cujo 48 foram protetores solares e 25 protetores labiais, identificou- se que 97,1% dos protetores solares e 96% dos 
protetores labiais estão isentos de glúten ou derivados na sua formulação. Dos protetores solares, foram encontrados 2,1% com presença de 
glúten e derivados, sendo as substâncias encontradas: Hydrolyzed Wheat Protein e Hydrolyzed Wheat Starch, nomes em inglês dado ao glúten em 
uma marca de protetor solar facial FPS 50 efeito matte. Nos protetores labiais, foram encontrados 4%, dos produtos analisados, com a presença 
de glúten e derivados. Em uma das marcas, foi encontrada a substância Triticum vulgare, nome dado ao glúten em latim. Este se diferencia dos 
demais, pois não possui fator de proteção solar, sua elaboração visa hidratação e regeneração labial.  Em suma, a pesquisa revela a presença de 
glúten em cosméticos, o que pode ocasionar o desenvolvimento ou agravamento da sintomatologia da doença celíaca nos pacientes. Informações 
sobre o teor de glúten nos alimentos já se tornaram acessíveis, no entanto, nos cosméticos esta não é disponível facilmente, assim como ainda 
não temos uma legislação que estabeleça a forma como as empresas devem declarar a utilização de glúten em seus produtos.
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