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RESUMO

Os cereais que possuem o glúten, como o trigo, a cevada, a aveia, o centeio e o malte, sempre fizeram parte do dia a dia no prato da população 
por todo o mundo, levando a uma parte da população possivelmente genética a serem portadores do principal distúrbio relacionado a esta 
proteína: a doença celíaca. O tratamento para a doença celíaca é a exclusão definitiva do glúten ao longo da vida, tornando esta dieta popular 
entre os indivíduos em geral, por acharem que são mais saudáveis, apesar da falta de evidências quanto aos seus efeitos benéficos ou maléficos à 
saúde. Dessa forma, o artigo tem como objetivo realizar uma análise de composição, informação nutricional e custo entre os alimentos sem 
glúten e alimentos regulares contendo o glúten no município de Aracaju, SE. As análises investigaram diferenças nas proporções de alimentos com 
conteúdo de gordura total, gordura saturada, gordura trans, carboidratos, proteína, fibra, sódio, cálcio e ferro, onde os alimentos foram 
separados em categorias, sendo coletados sistematicamente por 100g. Os preços foram coletados nos supermercados, e onde foram encontrados 
produtos duplicados, o preço médio foi calculado, os dados foram armazenados no Microsoft Excel 2010, sendo utilizados para a analises 
estatísticas e gráficos. Um total de 108 itens alimentares de cinco categorias foram coletados e analisados sendo 35,2% os alimentos sem glúten 
versus 64,8% regulares, sendo encontrados em maior quantidade de gordura total, gordura saturada, carboidrato e sódio em produtos e menores 
de fibras e proteína também em alimentos sem glúten, mais encarecidos e possuindo menos variedades de itens específicos em sua composição. 
Conclui-se que os alimentos isentos de glúten não estão totalmente alinhados com benefícios à saúde, possuindo ingredientes limitados em sua 
composição com menor qualidade e segurança nutricional e que seu alto consumo pode leva-los a possíveis riscos para doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) , demonstrando também ser um desafio financeiro para seus usuários.
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