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Doença Celíaca: alguns mitos associados 
 

Esta semana destacamos a Doença Celíaca (DC). 

A DC é uma doença crónica, autoimune, que surge na 

sequência da ingestão de glúten em indivíduos suscetíveis. 

Leva a uma resposta inflamatória do organismo e à atrofia 

das vilosidades do intestino delgado, com diminuição da 

capacidade de absorção de nutrientes. A ingestão de glúten 

em doentes celíacos, conduz a uma grande variedade de 

sintomas que não se restringem ao tubo digestivo, e podem afetar vários órgãos e sistemas do corpo. O 

glúten está presente no trigo, centeio e cevada. Para 5% dos celíacos, a aveia (isenta de glúten) pode 

também ser tóxica, pelo que a sua introdução tem de ser avaliada clinicamente. 

Esta doença é ainda alvo de alguns mitos. Procuramos clarificar alguns dos mais frequentes. 
 

>> É possível tratar a doença celíaca com medicamentos? Não. O único tratamento da DC, disponível até 

à data, é uma dieta totalmente isenta de glúten. É importante não confundir a DC com a intolerância à 

lactose. Nesta última, há uma incapacidade de digerir um açúcar do leite (a lactose), por deficiência ou 

ausência de uma enzima (a lactase). Assim, na intolerância à lactose é possível, antes das refeições, tomar 

medicamentos com lactase na sua composição, que ajudam à digestão deste açúcar. Não existe um 

equivalente deste tratamento na DC. 

>> Doença celíaca e/ou intolerância à lactose? Como referido acima, estas duas condições são muito 

distintas. Contudo, ambas podem estar presentes num mesmo indivíduo. Estima-se que mais de 50% dos 

celíacos apresentem intolerância à lactose secundária na sua fase inicial, antes do diagnóstico de DC. 

Após o diagnóstico, e com um cumprimento rigoroso do tratamento, a recuperação das vilosidades 

intestinais e da enzima lactase, leva a que muitos celíacos recuperem da intolerância à lactose. 

>> A Doença Celíaca só se manifesta nas Crianças? Não. A DC pode manifestar-se em qualquer idade, a 

partir do momento em que o glúten é introduzido na alimentação. Apesar de frequentemente ser 

diagnosticada em crianças, alguns meses após estas introduzirem alimentos com glúten, é cada vez mais 

comum o diagnóstico na idade adulta, estimando-se que atualmente, 25% dos novos casos 

diagnosticados ocorra em indivíduos com mais de 60 anos. 

>> “É só um bocadinho, não vai fazer-te mal! Esta é uma frase que os Doentes Celíacos ouvem muitas 

vezes e, não poderia estar mais longe da verdade! Uma ínfima quantidade de glúten é suficiente para ser 

muito prejudicial para quem desta doença padece. Ter a capacidade e resiliência de abdicar de consumir 

vários alimentos, deve merecer de todos nós o maior respeito, e ajuda. Oferecer e insistir que uma pessoa 

com DC prove ou ingira alimentos com glúten, principalmente se criança, jovem ou idoso, é um ato 

irresponsável, e que lhe pode causar grande sofrimento. 
   

Recomendamos vivamente a consulta da página oficial da Associação Portuguesa de 

Celíacos, para saber mais informações sobre este tema, como: os sintomas, a história da 

doença ou a listagem de alimentos proibidos ou perigosos para um doente celíaco.  
 

Ajude-nos a promover a inclusão escolar das crianças e jovens com DC.  

Aborde este tema em Família. Ao sabermos em que consiste a DC e conhecendo o seu tratamento, todos 

podemos contribuir para um maior apoio a quem é afetado por esta doença. 
 

Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de: https://nutrimento.pt/. 

Referências: Associação Portuguesa de Celíacos (https://www.celiacos.org.pt/, consultado a 24/01/2023).   


