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Sintomas da doença celíaca e como identificar 

 

A doença celíaca é a intolerância permanente ao glúten presente 

nos alimentos. Isso acontece porque o corpo não produz ou 

produz pouca enzima capaz de degradar o glúten, o que provoca 

uma reação do sistema imune que resulta em lesões no 

intestino. 

 

A doença celíaca pode se manifestar em bebês assim que 

começam a variar a alimentação, aos 6 meses, ou durante a vida 

adulta, sendo caracterizada por diarreia, irritabilidade, cansaço, 

perda de peso sem justificativa ou anemia sem causa aparente. 

 

Não existe tratamento específico para a doença celíaca, no 

entanto, os sintomas relacionados à doença podem ser 

controlados com a eliminação de qualquer alimento ou produto 

que contenha o glúten ou vestígios. O glúten também pode estar 

presente em pequenas quantidades na pasta de dente, nos 

cremes hidratantes ou no batom, e pessoas que apresentam 

manifestações cutâneas ao consumir glúten, como coceira ou 

dermatite, também devem evitar esses produtos. Assim, 

recomenda-se sempre a leitura atenta dos rótulos e embalagens 

para se certificar da presença de glúten nos produtos. Saiba onde 

o glúten pode ser encontrado. 

 

Sintomas da doença celíaca 

Os sintomas da doença celíaca variam de acordo com o grau de 

intolerância da pessoa, sendo normalmente: 
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Vômito; 

Barriga inchada; 

Emagrecimento; 

Falta de apetite; 

Diarreia frequente; 

Irritabilidade ou apatia; 

Evacuação grandes e volumosas de fezes pálidas e muito mal 

cheirosas. 

Quando a pessoa possui a forma mais branda da doença, os 

sintomas da intolerância ao glúten se manifestam através dos 

seguintes sintomas:  

 

Artrite; 

Dispepsia, que é a dificuldade de digestão; 

Osteoporose; 

Ossos frágeis; 

Baixa estatura; 

Prisão de ventre; 

Menstruação irregular ou ausente; 

Sensação formigamento nos braços e pernas; 

Lesões na língua ou fissuras nos cantos da boca; 

Elevação das enzimas hepáticas sem causa aparente; 

Inchaço que surge de forma abrupta após infecção ou cirurgia; 

Anemia ferropriva ou por deficiência de folato e vitamina B 12; 
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Sangramento das gengivas ao escovar os dentes ou passar o fio 

dental. 

Além disso, podem ser notadas baixas concentrações de 

proteínas, potássio e sódio no sangue, além de 

comprometimento do sistema nervoso, levando à epilepsia, 

depressão, autismo e esquizofrenia. Saiba mais sobre a 

intolerância ao glúten. 

 

Nem todos apresentam todos esses sintomas. Muitas vezes o 

paciente apresenta apenas 1 sintoma, barriga inchada ao comer 

o glúten.  

 

Os sintomas da doença celíaca desaparecem completamente 

com a eliminação do glúten da dieta.  

 

Diagnóstico da doença celíaca 

O diagnóstico da doença celíaca é feito pelo gastroenterologista 

por meio da avaliação dos sintomas apresentados pela pessoa e 

do histórico da família, já que a doença celíaca tem causa 

principalmente genética ou no consumo exagerado ou 

prolongado do glúten, já que nosso trigo foi geneticamente 

modificado com maior quantidade de glúten do que no passado 

e com isso temos visto mais e mais pessoas com essa 

intolerância.  

 

Além da avaliação clínica, o médico poderá solicitar a realização 

de alguns exames, como de sangue de sangue, urina, fezes e 

biópsia do intestino delgado através de uma endoscopia 

digestiva alta. Para confirmar a doença o médico poderá solicitar 



5 
 

ainda a realização de uma segunda biópsia do intestino delgado 

após a exclusão do glúten da dieta por 2 a 6 semanas. É por meio 

da biópsia que o médico consegue avaliar a integridade do 

intestino e verificar qualquer sinal que indique intolerância ao 

glúten. 

 

Tratamento para doença celíaca 

A doença celíaca não tem cura, devendo o tratamento ser feito 

durante toda a vida. O tratamento para a doença celíaca é feito 

único e exclusivamente com a suspensão do uso de produtos que 

contêm glúten e com uma dieta livre de alimentos com glúten, 

que deve ser indicada por um nutricionista especialista. Veja 

quais são os alimentos que contêm glúten. 

 

O diagnóstico da doença celíaca no adulto é feito quando já há 

deficiência nutricional, assim, o médico pode indicar que seja 

feita suplementação de nutrientes que possam estar em falta no 

organismo devido à má-absorção comum na doença celíaca, de 

forma a prevenir outras doenças como osteoporose ou anemia. 

 

7 principais sintomas de intolerância ao glúten 

 

A intolerância ao glúten provoca sintomas intestinais como 

excesso de gases, dor no estômago, diarreia ou prisão de ventre, 

mas como esses sinais também aparecem em diversas doenças, 

muitas vezes a intolerância não é diagnosticada. Além disso, 

quando a intolerância é grave, pode causar a Doença Celíaca, 

que provoca sintomas mais fortes e frequentes de dor abdominal 

e diarreia. 
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Esta alergia ao glúten pode surgir em crianças e adultos, e 

acontece devido à incapacidade ou dificuldade em digerir o 

glúten, que é uma proteína presente no trigo, no centeio e na 

cevada, e seu tratamento consiste na retirada dessa proteína da 

dieta. Veja todos os alimentos que contêm glúten. 

 

Porém, se está com dificuldade em identificar seus sintomas, 

veja como diferenciar cada um para facilitar o diagnóstico: 

 

1. Desconforto abdominal 

Quando há intolerância, após a ingestão de alimentos com trigo, 

cevada ou centeio é comum surgirem sintomas como excesso de 

gases, barriga inchada, diarreia ou prisão de ventre. Além do mal 

estar abdominal, as células do intestino também ficam 

danificadas, causando má absorção de vitaminas e minerais. 

 

Como diferenciar: A dor da intolerância é recorrente e 

normalmente é acompanhada por gases e alterações intestinais 

principalmente após a ingestão de pães, bolos ou massas, 

enquanto a dor da gastrite, por exemplo, sempre ocorre após as 

refeições ou quando se fica muito tempo sem comer. 

 

2. Tontura 

A ingestão de glúten pode provocar tonturas, confusão mental, 

desorientação ou sensação de cansaço após a refeição, mas 

esses sintomas normalmente não são relacionados à 

intolerância, e por isso passam despercebidos. 
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Como diferenciar: A tontura causada pela intolerância aparece 

mesmo quando se está bem alimentado e descansado, não 

tendo relação com o excesso de atividade física ou alterações na 

pressão arterial. 

 

 

3. Alterações de humor 

Devido ao mal estar intestinal, é comum que ocorram alterações 

no humor principalmente após as refeições, com sintomas de 

irritabilidade, ansiedade ou tristeza. 

 

Estas frequentes alterações de humor também causam cansaço e 

fadiga, mesmo após uma boa noite de sono. Isso acontece 

porque o corpo está concentrado em combater a inflamação no 

intestino, gastando toda a energia que daria ânimo e disposição 

para um novo dia. 

 

principais sintomas de intolerância ao glúten 

Enxaqueca crônica 

Em geral, a enxaqueca provocada por esta intolerância começa 

cerca de 30 a 60 minutos após a refeição, podendo ocorrer 

também os sintomas de visão embaçada e dor ao redor dos 

olhos ou varia de pessoa para pessoa, podendo hoje comer o pão 

com glúten e sentir a enxaqueca 3 dias depois. 

 

5.Coceira na pele 

A inflamação no intestino causada pela intolerância pode 

provocar ressecamento e coceira na pele, criando pequenas 
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bolinhas vermelhas. No entanto, esse sintoma por vezes também 

pode estar ligado a uma piora dos sintomas de psoríase e lúpus. 

 

Como diferenciar: Deve-se retirar da dieta os alimentos com 

trigo, cevada ou centeio, como bolos, pães e massas, para 

verificar se ocorrem melhorias na coceira com a alteração da 

alimentação. 

 

6. Dor muscular 

O consumo de glúten pode causar ou aumentar os sintomas de 

dor muscular, nas articulações e nos tendões, clinicamente 

chamada de fibromialgia. Também é comum ocorrer inchaço, 

principalmente nas articulações dos dedos, dos joelhos e do 

quadril. 

 

Como diferenciar: Deve-se retirar alimentos com trigo, cevada e 

centeio da alimentação e verificar se os sintomas de dor 

melhoram. 

 

 

Além disso, deve-se excluir da dieta todos os produtos que 

contenham essa proteína, como farinha, pão, biscoito e bolo, e 

observar se os sintomas desaparecem ou não. 

 

Como viver com intolerância ao glúten 

Após o diagnóstico, deve-se retirar da dieta todos os alimentos 

que contenham essa proteína, como farinha de trigo, macarrão, 

pão, bolos e biscoitos. É possível encontrar diversos produtos 
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especiais que não contêm essa proteína, como macarrão, pão, 

biscoitos e bolos feitos a partir de farinhas que são permitidas na 

dieta, como a farinha de arroz, de mandioca, de milho, o fubá, a 

fécula de batata, fécula de mandioca, polvilho doce e polvilho 

azedo. 

 

Além disso, é importante observar no rótulo a lista de 

ingredientes para verificar a presença de trigo, cevada ou centeio 

na composição ou resíduos de glúten, como é o caso de produtos 

como salsicha, kibe, flocos de cereais, almôndegas e sopas 

enlatadas. Veja como fazer uma dieta sem glúten. 

 

 

 

 

Como fazer uma dieta sem glúten 

 

A dieta sem glúten é necessária principalmente para quem tem 

intolerância ao glúten e não consegue digerir essa proteína, 

ficando com diarreias, dor e inchaço abdominal quando come 

essa proteína, como é o caso de quem tem doença Celíaca ou 

sensibilidade ao glúten. 

 

A dieta sem glúten, algumas vezes, é utilizada para emagrecer 

porque são eliminados da alimentação vários alimentos, como 

pão, bolachas ou bolos, por exemplo, por possuírem glúten e 

assim diminui o valor calórico ingerido, facilitando a perda de 

peso numa dieta de emagrecimento. 
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Mas no caso de um doente celíaco a eliminação do glúten 

envolve a leitura detalhada de todos os rótulos de alimentos e 

até componentes de remédios ou batons. Porque a ingestão, 

mesmo que pequena de vestígios de glúten nesses produtos 

pode desencadear um processo infamatório grave. Nestes casos, 

a farinha de sorgo, que é naturalmente sem glúten e bastante 

nutritiva, pode ser uma alternativa. Veja seus benefícios e saiba 

como utilizar essa farinha. 

 

Cardápio da dieta sem glúten 

O cardápio da dieta sem glúten é difícil de seguir, pois são 

eliminados muitos alimentos comumente consumidos no dia a 

dia. Segue-se um exemplo. 

 

Café da manhã - pão sem glúten com manteiga e leite ou 

tapioca. Veja algumas receitas com tapioca em Tapioca pode 

substituir o pão na dieta. 

Almoço - arroz com filé de frango grelhado e salada de alface, 

tomate e repolho roxo, temperada com azeite e vinagre. Para 

sobremesa melancia. 

Lanche - vitamina de morango com amêndoas. 

Jantar - batata cozida com pescada e brócolis cozidos, 

temperados com vinagre e suco de limão. Maçã para sobremesa. 

Para ter mais alternativas para a dieta e consumir todos os 

nutrientes importantes para o corpo é necessário fazer a dieta 

sem glúten com o acompanhamento de um nutricionista 

especializado. Veja algumas dicas: 
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Receitas sem glúten 

As receitas sem glúten são, principalmente, receitas de bolos, 

bolachas ou pão sem farinha de trigo, centeio ou aveia porque 

são esses os cereais que têm o glúten. 

 

Receita de biscoito sem glúten 

Aqui está um exemplo de receita de biscoito sem glúten: 

 

Ingredientes 

 

Meia xícara de avelãs 

1 xícara de farinha de milho 

2 colheres de sopa de farinha de arroz 

1 colher de café de mel 

Meia xícara de leite de arroz 

Meia xícara de açúcar mascavo 

2 colheres de sopa de azeite 

Modo de preparo 

 

Colocar no liquidificador as avelãs, o açúcar, o mel, o azeite e o 

leite de arroz até ter um creme homogêneo. Misturar em uma 

taça as farinhas e verter o creme mexendo bem. Fazer bolinhas 

com as mãos, achatar as bolinhas em forma de disco e colocar 

em um tabuleiro forrado com papel vegetal. Levar ao forno a 

180-200ºC por 30 minutos. 
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Fezes com muco: 7 possíveis causas e quando é perigoso 

 

O muco é uma substância que ajuda as fezes a se movimentarem 

pelo intestino, mas que normalmente é produzido em baixa 

quantidade, o suficiente apenas para lubrificar o intestino e ser 

misturado nas fezes, não sendo facilmente observável a olho nu 

no vaso. 

 

Assim, quando se consegue observar um excesso de muco nas 

fezes, geralmente indica a presença de uma infecção ou outra 

alteração nos intestinos, como úlcera intestinal ou síndrome do 

intestino irritável, por exemplo, sendo importante consultar um 

gastroenterologista para fazer uma avaliação completa e 

identificar se existe algum problema que precise ser tratado. 

 

1. Intolerância alimentar 

Fezes com muco: 7 possíveis causas e quando é perigoso 

As intolerâncias e alergias alimentares, como a sensibilidade à 

lactose, à frutose, à sacarose ou ao glúten, causam uma 

inflamação das paredes do intestino quando o alimento entra em 

contato com a mucosa, gerando um aumento na produção de 

muco, que pode ser observado nas fezes. 

 

Nestes casos, podem também surgir outros sintomas como 

inchaço da barriga, diarreia, manchas vermelhas na pele, excesso 

de gases ou prisão de ventre, por exemplo. 
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2. Gastroenterite 

A gastroenterite surge quando algum tipo de micro-organismo, 

como uma bactéria ou um vírus, consegue infectar o estômago e 

os intestinos, causando, além do excesso de muco nas fezes, 

náuseas intensas, diarreia, vômitos, perda de apetite e dor na 

barriga. 

 

 

Normalmente, este tipo de problema surge devido ao consumo 

de água ou alimentos contaminados, mas também pode 

acontecer após o uso prolongado de antibióticos, já que as 

bactérias boas são eliminadas da mucosa intestinal, facilitando o 

desenvolvimento de outras mais nocivas. 

 

3. Intestino irritável 

O intestino irritável causa uma inflamação da mucosa intestinal 

que aumenta a quantidade de muco nas fezes. Embora possa 

acontecer em todos os casos de síndrome do intestino irritável, o 

muco é mais comum em pessoas que têm longos períodos de 

diarreia. 

 

Outros sintomas comuns de quem sofre com intestino irritável 

incluem excesso de gases, barriga inchada e períodos de diarreia 

que alternam com prisão de ventre, principalmente durante 

períodos de muito estresse ou ansiedade. 

 

O que fazer: se já existir diagnóstico de intestino irritável, deve-

se tentar evitar o excesso de estresse participando em atividades 

de lazer, mas também fazer uma alimentação mais cuidada, 
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evitando o consumo de café e alimentos com muita gordura ou 

picante, por exemplo. Se apenas existir suspeita de intestino 

irritável, deve-se ir ao gastroenterologista para avaliar se 

realmente é esse o problema, iniciando o tratamento orientado 

pelo médico. 

Confira quais as possibilidades de tratamento para reduzir o 

desconforto do intestino irritável. 

 

 

4. Doença de Crohn 

A doença de Crohn é uma doença intestinal crônica que provoca 

a inflamação constante das paredes do intestino, resultando em 

sinais como muco nas fezes, mas também intensa dor 

abdominal, febre, diarreia com sangue e fraqueza. 

 

Embora ainda não exista uma causa específica para a doença de 

Crohn, esta doença pode surgir em qualquer fase da vida, 

especialmente se existir uma diminuição do sistema imune. Veja 

quais os sintomas que podem ser sinal de doença de Crohn. 

 

O que fazer: geralmente o tratamento para a doença de Crohn 

inclui alterações nos hábitos alimentares, como controlar a 

quantidade de fibras ingeridas e reduzir na quantidade de 

gorduras e produtos derivados do leite.  
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5. Obstrução intestinal 

A obstrução intestinal acontece quando algo impede a passagem 

das fezes no intestino. Por isso, as causas mais comuns incluem 

hérnias, torção do intestino, ingestão de algum tipo de objeto ou 

até um tumor no intestino. 

 

Nestes casos, o muco é produzido em excesso para tentar 

empurrar as fezes, que acabam não passando e gerando outros 

sintomas como inchaço da barriga, intensa dor abdominal, 

excesso de gases e diminuição da quantidade de fezes. 

 

O que fazer: a obstrução intestinal é uma emergência que 

precisa ser tratada para evitar complicações graves como a 

dilatação ou rompimento do intestino. Assim, se existir suspeita 

deste problema, deve-se ir imediatamente ao hospital. 

 

6. Fissura anal 

A fissura anal é um problema relativamente comum que consiste 

na presença de uma pequena ferida na região do reto, que 

normalmente surge por excesso de movimentos intestinais, o 

que pode acontecer no caso de diarreia frequente, por exemplo. 

No entanto, a fissura também pode acontecer nos casos de 

prisão de ventre, já que o ato de defecar fezes muito duras pode 

acabar lesionando o esfíncter. 

 

Quando surge, a fissura dá origem a sintomas como sangue 

vermelho vivo nas fezes, dor ao defecar, muco nas fezes e 

coceira na região. 
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O que fazer: o mais importante nestes casos consiste em manter 

uma higiene íntima adequada, mas também se podem fazer 

banhos de assento para aliviar a dor e passar pomadas para 

cicatrizar a fissura mais rapidamente. Além disso, deve-se evitar 

a ingestão bebidas alcoólicas e de comidas com picante e muitos 

condimentos, dando preferência para uma dieta rica em frutas, 

verduras e cereais.   

 

7. Colite ulcerativa 

Este é uma alteração intestinal que provoca a presença de 

úlceras no intestino e a inflamação constante da mucosa. Assim, 

em pessoas com colite ulcerativa, é frequente que as fezes sejam 

acompanhadas de sangue, pus ou muco. 

 

Outros sintomas que ajudam a identificar um caso de colite 

ulcerativa incluem diarreia, dor abdominal muito intensa, lesões 

na pele e perda de peso. 

 

O que fazer: geralmente é recomendado aumentar a ingestão de 

fibras, através de alimentos como mamão, alface ou grão de 

bico, por exemplo, para tornar as fezes mais volumosas e menos 

duras. Além disso, podem ser necessários remédios para aliviar 

as cólicas abdominais ou até a diarreia.  

 

Quando o muco nas fezes pode ser perigoso 

Na maioria dos casos, o muco nas fezes não é uma situação 

perigosa, representando quase sempre uma situação fácil de 

tratar. No entanto, se o excesso de muco surgir associado a 

outros sintomas como: 
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Fezes com sangue ou pus; 

Dor abdominal muito intensa; 

Inchaço abdominal exagerado; 

Diarreia constante. 

É aconselhado ir ao hospital ou marcar uma consulta no 

gastroenterologista, pois pode ser sinal de uma causa mais 

graves como colite ulcerativa, doença de Crohn ou até câncer. 

 

 

 

 

 

 

 

  


