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RESUMO

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia caracterizada como uma doença autoimune, causada pela intolerância permanente ao glúten em 
pessoas susceptíveis geneticamente. 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. O glúten é uma mistura de proteínas, gliadina e 
glutenina, encontrada em cereais, como trigo, centeio, cevada, malte e aveia. A exclusão do glúten da dieta ainda é o único tratamento com 
eficácia garantida, o qual mesmo em pequenas quantidades pode ser prejudicial à saúde. Embora pacientes celíacos estejam geralmente 
preocupados apenas com os alimentos, qualquer produto que possa conter traços de glúten deve ser evitado, como alguns cosméticos. O 
presente estudo objetivou avaliar a presença de glúten em cosméticos, como base, batom, pó compacto, protetores labiais e protetores solares. 
Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva, no qual se avaliou 135 rótulos de produtos cosméticos, sendo 30 bases, 11 
batons, 22 pós compactos, 24 protetores labiais e 48 protetores solares, a fim de identificar através da observação dos rótulos, que continham 
glúten em suas formulações. Os produtos analisados foram coletados em drogarias e revendedoras de cosméticos em Fortaleza-CE-Brasil. Para a 
análise da presença ou não de glúten nos compostos, foi utilizada a tabela “International Nomenclature of Cosmetic Ingredient” (INCI), cujo 
qualquer dos termos que apareça na composição dos produtos indica a presença de glúten. Após avaliar os 135 rótulos de produtos cosméticos 
foram encontrados que: 1 dos rótulos de protetores labiais e 1 dos rótulos de protetores solares apresenta a presença de glúten e derivados em 
suas formulações. Conclui-se que como visto nesta pesquisa, foram identificados compostos a base de glúten e derivados nos produtos 
analisados, cabendo aos órgãos reguladores medidas que visem cobrar das indústrias uma melhor forma de apresentação dessas substâncias nos 
rótulos, a fim de facilitar a identificação pelos consumidores.
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