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Saúde

RESUMO

A doença celíaca (DC) é caracterizada como uma doença autoimune causada pela intolerância permanente ao glúten em indivíduos 
geneticamente susceptíveis, com uma forte associação a presença de um dos alelos de histocompatibilidade HLA – DQ2 ou HLA DQ-8 que é um 
potente pré-requisito para o desenvolvimento desta patologia a qual pode evoluir com complicações caso não seja identificada e tratada. A DC 
celíaca promove uma leve reação inflamatória que pode levar inúmeros sintomas. O tratamento da doença celíaca é fundamentalmente 
dietético, devendo ser excluídos também medicamentos, produtos de higiene e cosméticos que possam ter traços de trigo, aveia, centeio e 
cevada. Este estudo teve como objetivo principal avaliar rótulos quanto à presença de glúten e seus derivados como excipientes em 
medicamentos de uso pediátrico. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva, na qual foram analisados 50 rótulos de 
medicamentos de uso pediátrico. Os medicamentos analisados foram coletados em bulas dos medicamentos de uso pediátrico, em Fortaleza/Ce. 
Para a análise da presença de compostos que contém glúten foi utilizada a tabela e gráficos com a nomenclatura em onde quaisquer desses 
termos apareçam na composição desses medicamentos indicam a presença de glúten. Após avaliação dos 50 rótulos de medicamentos de uso 
pediátrico foram identificados que: 16,00% dos recipientes dos medicamentos continham a presença de glúten e seus derivados como 
excipientes de medicamentos de uso pediátrico. Foi possível observar que o consumidor que sofre da doença celíaca, pode correr risco de saúde 
devido ao fato de não saber sobre a presença de glúten e seus derivados como excipientes em medicamentos de uso pediátrico, podendo levar a 
complicações mais sérias. Como pode ser visto nesse trabalho foi encontrado composto a base de glúten nos medicamentos de uso pediátrico 
analisados, cabe assim, aos órgãos reguladores facilitar a forma de apresentação desses compostos, afim de que os consumidores, mesmo os 
mais humildes, possam ter acesso a informação de forma clara e simples.
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