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                                                                  RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a fadiga em indivíduos com doença celíaca. 
Estudo transversal, do tipo exploratório, com abordagem quantitativa, realizado com celíacos, 
durante os meses de maio a setembro de 2017 através de entrevista baseada em um instrumento 
de coleta de dados, que considerou as variáveis sociodemográficos e clínicas. A análise ocorreu 
por meio do cálculo de frequências absolutas, percentuais, medidas de tendência central e de 
dispersão. Além disso. para avaliar a associação entre as variáveis clínicas e a fadiga foi 
aplicado o Teste de probabilidade exata de Fisher e o Teste de qui-quadrado, quando 
frequências esperadas maiores de cinco. A Razão de prevalência foi mensurada pelo cálculo da 
razão de prevalência. Na análise de diferença de médias, foram considerados os Testes de 
Kolmogorov-Smirnov, para verificação de normalidade dos dados, e o teste de Levene, para 
verificação de homocedasticidade. Com base nos resultados desses testes, aplicou-se o teste de 
Mann-Whitney para verificação de diferença de média dos postos entre os grupos, com nível 
de significância de 0,05. As recomendações da resolução nº 466/2012 foram cumpridas. Foram 
entrevistados 83 celíacos predominantemente brancos, do sexo feminino, residentes em 
Fortaleza, com 33 anos, em média, referiram não possuir companheiro, apresentaram 18 anos 
de escolaridade, possuíam ocupação remunerada, renda de até R$ 2.650,00 e participavam de 
associações de apoio. A fadiga esteve presente em 73,8% da população, com intensidade 
moderada. Em relação ao impacto da fadiga, os celíacos referiram fazer quase tudo que faziam 
habitualmente. As variáveis clínicas que apresentaram maior prevalência foram “contaminação 
cruzada” (84,5%0 e “dificuldades para seguir o regime terapêutico” (54,8%). Na presença da 
variável “conhecimento insuficiente” a média de postos de impacto foi menor. Os celíacos que 
não tinham o hábito de fazer reconhecimento de estabelecimento, que consideraram como 
obstáculos o sabor ou aparência dos alimentos sem glúten e a renda individual é insuficiente 
apresentaram 4,86, 6,8 e 3,2 vezes mais chances de apresentarem fadiga. Os celíacos que 
acreditavam que na presença de resultados negativos da biópsia do intestino delgado poderiam 
comer ou inserir glúten na dieta, os que afirmaram que o glúten está presente nos cereais, tais 
como: trigo, centeio, arroz, milho e cevada e os que acreditavam que ao ingerirem glúten e não 
manifestarem sintomas da doença celíaca e lesão no intestino apresentaram média de postos 
maiores em relação ao impacto. Os celíacos que acreditavam que podiam utilizar substitutos de 
farinhas com glúten apresentaram fadiga menos intensa e com baixo impacto frente às 
atividades diárias. Os sintomas gastrointestinais e neurológicos foram os mais prevalentes com 
83% e 79,8%, respectivamente. Celíacos que possuíam sintomas musculoesqueléticos tinham 
5,3 vezes mais chances de desenvolver fadiga. Desta forma, percebeu-se que algumas variáveis 
que refletem comportamentos e conhecimento aumentavam a chance do desenvolvimento da 
fadiga. Diante deste sintoma tão comum é necessário um maior conhecimento do profissional 
de enfermagem para que o cuidado ao paciente celíaco seja completo e holístico, aliviando a 
fadiga e aumentando a qualidade de vida.  
 
Palavras-chave: Doença celíaca. Fadiga. Qualidade de vida. 
 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present study aimed to analyze fatigue in individuals with celiac disease. It was a cross-
sectional study, in an exploratory type, with a quantitative approach, performed with celiac, 
during May 2012 to September 2017, through interviews based on a data collection instrument, 
considering sociodemographic and clinical variables. The analysis was made by the calculation 
of absolute frequencies, percentages, measures of central tendency and dispersion. Besides, to 
evaluate the association between clinical variables and fatigue, the Fisher's Exact Probability 
Test and the Chi-Square Test were applied, when expected frequencies greater than five. The 
calculation of the prevalence ratio measured the Prevalence Ratio. In the mean difference 
analysis, the Kolmogorov-Smirnov tests were used to verify the normality of the data, and the 
Levene test was used to verify homoscedasticity. Based on the results of these tests, the Mann-
Whitney test was used to verify the difference of the mean of the stations between the groups, 
with a significance level of 0.05. The recommendations of the resolution 466/2012 were 
fulfilled. We interviewed 83 predominantly white celiac women, residents of Fortaleza, aged 
33, on average, reported not having a partner, 18 years of education, paid employment, an 
income of up to R $ 2,650.00 and participated in associations of support. Fatigue was present 
in 73.8% of the population and moderate intensity. Regarding the impact of fatigue, the coeliacs 
reported doing almost everything they did habitually. The clinical variables that presented the 
highest prevalence were "cross-contamination" (84.5%) and "difficulties to follow the 
therapeutic regimen" (54.8%). In the presence of the variable "insufficient knowledge," the 
average number of impact stations was lower. Celiacs that did not have the habit of recognizing 
establishments, which considered as obstacles the taste or appearance of gluten-free foods and 
individual income were insufficient, showed 4.86, 6.8 and 3.2 times more likely to present 
fatigue. Celiacs that considered as obstacles the taste or appearance of gluten-free foods and 
individual income are insufficiently presented 6.8 and 3.2 times more chance of presenting 
fatigue, respectively. Celiacs who believed that in the presence of negative small intestine 
biopsy results could eat or insert gluten in their diet. Those who claimed that gluten is present 
in cereals such as wheat, rye, rice, corn and barley, and those who believed that when ingesting 
gluten and did not show symptoms of celiac disease and intestinal lesion presented a mean 
number of posts more significant concerning the impact. Celiacs who believed they could use 
gluten meal substitutes showed less intense fatigue and low impact on daily activities. 
Gastrointestinal and neurological symptoms were the most prevalent with 83% and 79.8%, 
respectively. Celiacs who had musculoskeletal symptoms were 5.3 times more likely to develop 
fatigue. In this way, it was noticed that some variables that reflect behaviors and knowledge 
increased the chance of the development of fatigue. Regarding such a common symptom, it is 
necessary to the nursing professionals to have a better knowledge of it, so the care for the celiac 
patient is complete and holistic, relieving fatigue and increasing the quality of life. 
 
Keywords: Celiac disease. Fatigue. Quality of life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia de natureza autoimune que ocorre em 

indivíduos com uma predisposição genética, sendo caracterizada por um processo inflamatório 

na mucosa do intestino delgado quando há o consumo de glúten. É um estado permanente de 

intolerância ao glúten, que devido a constante sensibilização do sistema imune por essa proteína 

provoca uma resposta imunomediada no organismo, especialmente no intestino delgado 

(ROCHA; GANDOLFI; SANTOS, 2015). Fatores ambientais e imunológicos, além da 

suscetibilidade genética e da ingestão de glúten, favorecem o desenvolvimento da doença, 

qualificando-a como uma desordem multifatorial e que apresenta diversas manifestações 

clínicas (FURLANETTO; SILVA; ARAÚJO, 2010; ROCHA, 2015). 

No Brasil, a DC bem comum, apesar dos dados estatísticos sobre essa afecção ainda 

serem desconhecidos e inespecíficos, pois calcula-se que mais de 300 mil brasileiros sejam 

portadores da doença, com sua maior incidência na população feminina, moradores da região 

sudeste e indivíduos da cor branca (ARAÚJO et al., 2010). Estudos indicam que a prevalência 

da DC no Brasil seja muito próxima a prevalência encontrada na Europa ou em populações de 

ancestralidade europeia, que é de 0,3 a 1% (PRATESI; GANDOLFI, 2005; ARAÚJO et al., 

2010). 

A DC pode afetar qualquer órgão ou tecido, não sendo especificamente limitada ao 

trato gastroentérico, além dos primeiros sintomas e manifestações poderem surgir em qualquer 

idade (PRATESI; GANDOLFI, 2005). A constante exposição ao glúten e a sua ingestão 

provocam alterações e inflamações na mucosa do intestino delgado, por isso o seu tratamento 

consiste na isenção de alimentos com glúten. A medida que o portador da DC vai aderindo e 

realizando a dieta corretamente as alterações na mucosa intestinal e as manifestações clínicas 

vão diminuído (BRASIL, 2015). O tratamento da DC provoca alterações na vida social e 

familiar dos seus portadores, pois a dieta é restritiva e difícil, exigindo determinação dos 

pacientes celíacos e de seus familiares (ARAÚJO et al., 2010). 

Os sintomas da DC abrangem fatores físicos e psicológicos, desde diarreia crônica, 

distensão abdominal, perda de peso e constipação até esterilidade, fadiga e depressão. A fadiga, 

apesar de ser um sintoma inespecífico é comum e frequente em indivíduos com DC (JORDÁ; 

VIVANCOS, 2010; PELUSO; ANDRADE, 2005). Defina-se a fadiga como “uma sensação 

duradoura de fraqueza, falta de energia, cansaço ou exaustão” (DINIZ et al., 2017) de origem 

multicausal que envolve elementos comportamentais, emocionais e cognitivos que resultam em 
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diminuição da atividade física e aumento da sonolência (MOTA; PIMENTA, 2009; GOUVEIA, 

2014).   

Em outros contextos crônicos a fadiga é uma condição significante. Afeta 85% dos 

pacientes com esclerose múltipla e produz diminuição da mobilidade, alterando a capacidade 

funcional e resultando em efeitos negativos na qualidade de vida (RIBEIRO et al., 2014). Em 

pacientes com artrite reumatoide a fadiga é um sintoma incapacitante, com um grau de 

importância similar a dor e pode afetar até 98% destes indivíduos (BIANCHI et al., 2014). Em 

estudo realizado com 140 idosos em tratamento quimioterápico a prevalência da fadiga foi de 

42,9% da amostra (SCHLOSSER; CEOLIM, 2014). 

A fadiga impacta na adesão ao tratamento para a DC e nas atividades de vida diária, 

pois a constante indisposição e exaustão dificultam o seguimento do tratamento e a realização 

de tarefas do dia a dia, como o preparo das refeições e a busca por alimentos isentos de glúten. 

Isso favorece o descontrole da DC, gerando assim, outros sintomas e/ou intensificando os 

presentes. 

Nesse contexto, identificar a fadiga e avaliá-la é um desafio. Na avaliação clínica, 

os celíacos ressaltam os sintomas gastrointestinais, omitindo a fadiga, levando à subnotificação 

e ausência de intervenções direcionadas no plano terapêutico (RIBEIRO et al., 2014). Além 

disso, evidências científicas sobre a fadiga em celíacos são restritas, cerceando as boas práticas 

de saúde e ensino (BIANCHI et al., 2014). Em contrapartida, a equipe de enfermagem precisa 

estar atenta para que o plano de cuidados esteja coerente com as reais necessidades dos celíacos. 

O acompanhamento do enfermeiro junto ao paciente com DC é de extrema 

importância, pois é um profissional que está apto a reconhecer e identificar os sinais e sintomas 

da fadiga em qualquer momento do tratamento ou estágio da doença e elaborar intervenções de 

enfermagem para minimizar o desconforto gerado por ela (SCHLOSSER; CEOLIM, 2014). 

Em razão da fadiga ser um sintoma multifatorial e multidimensional presente em 

grande parte dos portadores de DC, julga-se importante identificar os fatores no celíacos que 

podem contribuir com o desenvolvimento da fadiga, uma vez que ela impacta no cotidiano, 

reduzindo as atividades diárias, a capacidade de trabalho e a qualidade de vida (MOTA; 

PIMENTA, 2002; RIBEIRO et al., 2014; ANDRADE; SEABRA; RAMOS, 2015). 

Diante do exposto, considera-se a fadiga um fator determinante na saúde dos 

celíacos. Assim, questiona-se: Qual a prevalência da fadiga em indivíduos celíacos? Qual a 

intensidade e o impacto da fadiga em celíacos? A fadiga está associada a fatores, tais como: 

ingesta direta do glúten, contaminação cruzada, presença de outros sintomas comuns no celíaco, 
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dificuldades para seguir o regime terapêutico e conhecimento insuficiente?  Esses fatores 

interferem na intensidade e impacto da fadiga?  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

- Avaliar a fadiga em indivíduos com doença celíaca. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

-  Identificar a prevalência da fadiga em indivíduos celíacos. 

-  Identificar a intensidade e o impacto da fadiga em indivíduos celíacos. 

- Investigar a associação da fadiga com os fatores: ingesta direta do glúten, 

contaminação cruzada, dificuldades para seguir o regime terapêutico, conhecimento 

insuficiente, presença de sintomas gastrointestinais, neurológicos, dermatológicos e/ou 

musculoesqueléticos. 

- Investigar as relações da intensidade e do impacto da fadiga com os fatores:   

ingesta direta do glúten, contaminação cruzada, dificuldades para seguir o regime terapêutico, 

conhecimento insuficiente, presença de sintomas gastrointestinais, neurológicos, 

dermatológicos e/ou musculoesqueléticos. 
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEMÁTICA 

3.1 Doença Celíaca 

A DC é um processo imunomediado que aflige o epitélio e a lâmina do intestino 

delgado em pessoas geneticamente suscetíveis a resposta do contato com o glúten e outras 

proteínas similares encontradas em cereais, como as proteínas do trigo (gliadina), cevada 

(sevalina), centeio (hordeína) e da aveia (avenina) (MCGOUGH; CUMMINGS, 2010). 

A história da DC começou no período Neolítico com a ingestão do glúten na dieta 

humana, entretanto, a doença só foi descrita por volta do Século I d.C. por um médico grego, 

Areteu da Capadócia, que designou tais pacientes com Koiliakos (celíacos), a partir da palavra 

grega Koeilia, que significa abdômen (KOEHLER; WIESER; KONITZER, 2014).   

O glúten é formado por frações de proteínas gliadina e glutenina que através de um 

processo de hidratação se ligam entre si e a outras moléculas, tornando-se resistentes as enzimas 

digestivas e transformando-se em derivados peptídicos que podem gerar uma resposta imune e 

inflamatória em indivíduos predispostos (FURLANETTO; SILVA; ARAÚJO et al., 2010). A 

gliadina e a glutenina formam o glúten e são preferencialmente encontradas no trigo, mas 

podem estar presentes em outros cereais, como cevada, centeio e aveia, sob outras formas. Com 

uma estrutura elástica e insolúvel em água, o glúten está contido na farinha de trigo, que é 

utilizada para preparação de produtos de panificação ou massas a nível industrial ou doméstico 

(ARAÚJO et al., 2010). O glúten pode ser acrescentado durante o preparo ou processamento 

de produtos e pode ser encontrado no ambiente, em utensílios e alimentos naturalmente isentos 

de glúten e utensílios através do processo de contaminação cruzada (ARAÚJO et al., 2010). Da 

descoberta aos dias de hoje, houve evoluções, principalmente, relacionadas ao diagnóstico e 

compreensão da fisiopatologia.   

As primeiras manifestações clínicas da DC e a sua eclosão podem surgir em 

qualquer idade, porém estudos revelam que as mulheres e crianças na faixa etária de 6 meses a 

5 anos são as mais acometidas. Os sintomas podem ser diferentes entre os portadores, porém 

um mesmo indivíduo pode apresentar vários sintomas durante as fases da DC, o que representa 

um fator negativo para a conclusão diagnóstica (ARAÚJO et al., 2010; BRASIL, 2015). Devido 

ao envolvimento ao nível do intestino delgado, as manifestações podem dividir-se em: 

gastrointestinais, extra gastrointestinais, silenciosa, latente, potencial (HUSBY et al., 2012; 

FERREIRA, 2016). 
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Os principais sinais e sintomas determinados por meio da Sociedade Europeia de 

Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) para cada manifestação, são (HUSBY 

et al., 2012):  

• Sinais e sintomas gastrointestinais: diarreia crônica, constipação, 

distensão abdominal, vômitos, anorexia, dor abdominal e irregularidade de 

hábito intestinal. 

• Sinais e sintomas extra gastrointestinais: anemia, neuropatia, diminuição 

da densidade óssea, perda de peso, baixa estatura, irritabilidade, aumento de 

enzimas hepáticas e fadiga crônica. 

• Doença Celíaca Silenciosa: presença de anticorpos específicos, HLA e 

biópsia intestinal compatível com DC, porém sem sinais e sintomas 

suficientes para provocar uma suspeita clínica. 

• Doença Celíaca Latente: presença de HLA compatível, ausência de 

enteropatia, no entanto, apresentará enteropatia em algum momento de sua 

vida. Poderá ou não ter sintomas e/ou anticorpos específicos positivos.   

• Doença Celíaca Potencial: presença de anticorpos específicos e HLA 

compatível, mas sem anormalidades histológicas na biópsia duodenal. O 

paciente pode ou não apresentar sinais e sintomas e desenvolver enteropatia. 

Existem dois picos principais de incidência da DC, entre um e dois anos de idade e 

outro por volta dos 30 anos, sendo que o primeiro pico ocorre, geralmente, no período de intensa 

estimulação imunológica com a introdução de vários alérgenos alimentares (GARNIER-

LEGLINÉ; CERF-BENSUSSAN; RUEMELLE, 2015). 

O diagnóstico de DC não é fácil de ser confirmado e por vezes torna-se demorado. 

Na investigação diagnóstica são considerados: anamnese do paciente, o exame clínico, a biópsia 

do intestino delgado e a avaliação dos marcadores sorológicos em pacientes sob exposição ao 

glúten (ARAÚJO et al., 2010; BRASIL, 2015). 

O exame considerado padrão-ouro para o diagnóstico de DC é a endoscopia 

digestiva alta com biópsia do intestino delgado para a análise histopatológica (BRASIL, 2015). 

Os marcadores sorológicos mais sensíveis e específicos para diagnóstico de DC são os 

anticorpos IgA anti-TTG (anti-transglutaminase tecidual) e IgA EMA (anti-endomísio) 

(SILVA; FURLANETO, 2010). Os marcadores sorológicos são utilizados no acompanhamento 

do paciente celíaco, para avaliação de uma dieta isenta de glúten e no direcionamento de 

pacientes para realização da biópsia duodenal. Uma sorologia negativa para DC não exclui a 
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necessidade de realização de biopsia duodenal, principalmente nos casos de pacientes com 

parentesco em primeiro grau de portadores de DC (SILVA; FURLANETO, 2010; BRASIL, 

2015). Durante a investigação diagnóstica o paciente não dever manter uma dieta isenta de 

glúten, para não alterar negativamente os resultados dos testes sorológicos e a biopsia (SILVA; 

FURLANETO, 2010). 

Atualmente, o único tratamento efetivo e comprovado é a adesão a uma dieta sem 

glúten, ou seja, evitando trigo, centeio e cevada. Além disso, preconiza-se também a evicção 

de aveia, pois esta não contém glúten, mas existe o potencial risco de contaminação cruzada 

com outros cereais que contêm glúten. Com isso, esta é a única abordagem que permite prevenir 

ou reverter seguramente o dano da mucosa causado pela ingestão de glúten (RUBIO-TAPIA et 

al., 2013). 

 

3.2 Fadiga e a doença celíaca 

  

A fadiga é um estado de esgotamento, após um período de esforço mental ou físico, 

sendo caracterizado por um declínio na capacidade para trabalhar e redução na eficiência das 

respostas aos estímulos (DeCS, 2018). Pode ser considerado um sintoma, que geralmente causa 

desconforto, sustentado de exaustão e capacidade diminuída para realizar atividades normais 

de rotina, que compromete o bem-estar e estado funcional do indivíduo celíaco, incorporando 

uma sensação ao corpo que varia de cansaço a exaustão, instituindo uma condição geral de falta 

de alívio (MACHADO et al., 2006; MOTA et al., 2005; MOTA; PIMENTA, FITCH, 2009; 

WINDT et al., 2010). 

A maioria dos estudos sobre fadiga está voltada a etiologia física, buscando 

explicações nas infecções virais, no sistema imunológico, nas respostas neuroendócrinas, nas 

disfunções do sistema nervoso nos padrões de sono, nos padrões de ativação cerebral 

(ZORZANELLI, 2010). 

Assim sendo, os sintomas da DC são inúmeros e os de maior prevalência são: 

diminuição na motivação, percepção e atenção, capacidade de raciocínio prejudicada, 

desempenho em atividades físicas e mentais diminuídos. Diferente de outras situações 

patológicas, em alguns casos, o quadro pode ser revertido com repouso e nutrição adequados 

(OLIVEIRA, J.; OLIVEIRA, G.; 2006). 

A fadiga pode ser proveniente de longos períodos de atividade, repouso 

insuficiente, nutrição inadequada, excessiva preocupação ou outros problemas de saúde 
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associados. Dessa forma, a fadiga e seus efeitos incapacitantes podem influenciar no 

biopsicossocial em algumas dimensões da qualidade de vida (OLIVEIRA, J.; OLIVEIRA, G.; 

2006). 

A fadiga apresenta causas múltiplas, podendo variar de indivíduo para indivíduo. 

Dentre os agentes mais comuns estão as disfunções imunológicas, incluindo doenças 

autoimunes, por exemplo, a doença celíaca (GIBSON, 2016). 

A melhora do quadro clínico da fadiga muitas vezes ocorre através da 

suplementação de nutrientes, como ácido fólico, zinco e vitaminas do complexo B, visto que, a 

deficiência desses nutrientes pode estar ligada ao próprio processo da doença e não 

essencialmente ao consumo alimentar. No entanto, para os celíacos o consumo aumentado de 

zinco, por exemplo, pode interferir no metabolismo do cobre e acarretar em sintomas associados 

à anemia e neutropenia (RIOS, 2017). 

Portanto, compreende-se que a própria abordagem terapêutica de um processo 

patológico interfere em outro processo. E, ainda que, a fadiga não seja abordada de maneira 

satisfatória em estudos voltados a doenças autoimunes como a DC, pesquisas retratam que 

dentre as características clínicas da DC, a terceira mais citada foi a fadiga, ficando atrás somente 

de dor abdominal (WHITE et al., 2013). 

No contexto da DC, a fadiga é um sintoma extraintestinal comum e relatada por um 

terço dos pacientes, aproximadamente. É conceituada como cansaço não justificado, astenia ou 

perda de energia. É um sintoma inespecífico e um dos principais fatores deteriorantes e 

comprometedores da qualidade de vida em paciente com DC (JORDA; VIVANCOS, 2010).  

Um estudo realizado no México com 80 indivíduos portadores de DC revelou que a fadiga era 

um sintoma presente em 67,5% dos pacientes (RAMIREZ-CERVANTES et al., 2015). 

 

3.3 Papel da enfermagem no controle da fadiga 

 

Há muitos anos existe uma preocupação por parte dos profissionais da saúde em 

tratar a fadiga, sintoma tão presente em portadores de doenças crônicas. O enfermeiro é o 

profissional que acompanha o tratamento e evoluções de pacientes com doenças crônicas, 

assim, ressalta-se a importância deste profissional na identificação da fadiga no manejo clínico, 

visto que a fadiga, por vezes é debilitante e compromete a realização de atividades diárias pelos 

indivíduos com DC. É um sintoma que constitui um diagnóstico de enfermagem que faz parte 

da NANDA-I (SCHLOSSER; CEOLIM, 2014). Desta forma, a atuação do enfermeiro diante 
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destes indivíduos, familiares e cuidadores é orientá-los que a fadiga é um sintoma que pode ser 

tratado com intervenções adequadas, envolvendo abordagens gerais e específicas (GORINI et 

al., 2010). 

 As intervenções de enfermagem direcionadas para o tratamento da fadiga, com 

o objetivo de diminuir este desconforto, constituem ações farmacológicas (prescritas pelo 

profissional médico) e não farmacológicas, como estratégias educativas que promovam o bem 

estar do paciente, o relaxamento e a diminuição da fadiga. Além disso, os pacientes com DC 

devem ser estimulados pelo enfermeiro a relatarem a fadiga, caso seja presente (SCHLOSSER; 

CEOLIM, 2014). 

 Considerando que as causas da fadiga podem ser diversas, relacionadas entre si 

e que incluem fatores biológicos, sociais, psicológicos, de doença e tratamento, é importante a 

identificação do seu fator causal para a elaboração das intervenções. Para isso é preciso uma 

sistematização da assistência de enfermagem direcionada para identificação, avaliação e 

manifestação da fadiga, abordando estratégias a nível físico, nutricional, comportamental, 

medicamentoso e espiritual (GORINI et al., 2010). 
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4 MÉTODO 

4.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, com abordagem exploratória e análise 

quantitativa dos dados. O estudo transversal permite que todos os fenômenos sejam estudados 

e contemplados durante a coleta de dados, que pode ser feita em um determinado ponto 

temporal ou em vários pontos em um período curto de tempo. Este tipo de estudo é controlável 

e econômico, porém causa e efeitos não são avaliados.  A pesquisa exploratória permite 

observar, classificar, registrar e interpretar dados, investigando a natureza e a manifestação do 

fenômeno de interesse e relacionando fatores, até fatores causais (POLIT; BECK, 2011). 

No estudo quantitativo os dados são confiáveis e se apresentam como indicadores 

e tendências observáveis, com o uso de recursos e técnicas estatísticas é possível quantificar e 

classificar as informações para uma análise posterior. Através da estatística, a abordagem 

quantitativa dos dados tem como objetivo a explicação dos fenômenos estudados, suas causas, 

efeitos e fatores relacionados (LUZ et al., 2015). 

 

4.2 Local do estudo 

 

 O estudo foi realizado na Associação de Celíacos do Brasil – Ceará 

(ACELBRA-CE). A ideia de criação da ACELBRA surgiu a partir de um grupo de pais de 

portadores de DC, que no ano de 1982, realizaram reuniões com a finalidade de trocar 

informações sobre a doença. Com isso, a ACELBRA-CE foi fundada no ano de 2006, 

caracteriza-se por ser uma associação civil sem fins lucrativos, sem vínculos religiosos e 

político, que tem como objetivo reunir e identificar pessoas com doença celíaca no estado do 

Ceará. O desígnio da ACELBRA-CE é: cadastrar os celíacos, esclarecer dúvidas aos celíacos 

referentes a DC, divulgar e informar sobre a DC nos meios de comunicação, realizar contatos 

com outras associações por meio de participação em congressos a nível nacional e internacional, 

realizar pesquisa e análise de produtos industrializados consumidos por celíacos junto aos 

órgãos governamentais, exigir dos fabricantes de produtos alimentícios o cumprimento da lei 

10.674/2003 e incentivar a produção de produtos sem glúten pela indústria brasileira 

(ACELBRA, 2013). A ACELBRA-CE está presente nas mídias sociais e redes, como 

Facebook® e Whatssapp®. Nestes locais a ACELBRA-CE tem como finalidade: reunir os 

celíacos do estado do Ceará e divulgar ações e eventos da associação. 
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 Destaca-se que a ACELBRA-CE não possui um local fixo para funcionamento 

e atendimento, porém tem um ponto de apoio que é no Centro Universitário Estácio do Ceará 

campos Via Corpvs. Anualmente, a ACELBRA-CE elabora um calendário com datas definidas 

para o desenvolvimento de suas atividades com os celíacos, como: reuniões, palestras e 

encontros.   

 

4.3 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída por aproximadamente 400 celíacos 

cadastrados na ACELBRA-CE, 200 participantes de um grupo da ACELBRA-CE da mídia 

social Whatsapp® e 769 membros de uma página da ACELBRA-CE na rede social Facebook®, 

podendo o mesmo indivíduo participar de mais de um desses ambientes. 

A amostra foi composta por 83 indivíduos, selecionados a partir dos seguintes 

critérios de inclusão: ter idade igual ou maior que 18 anos, residir no Ceará e ter a confirmação 

do diagnóstico médico de doença celíaca. Quantos aos critérios de exclusão, foram 

considerados os seguintes: participantes que se recusaram a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A); indivíduos que não concluíram por completo o 

Instrumento de Coleta de Dados (APÊNDICE B) e participantes com algum comprometimento 

mental que impedisse sua participação na pesquisa. Ressalta-se que nenhum indivíduo foi 

excluído da amostra. 

Foi realizado um contato prévio com a presidente da ACELBRA-CE, solicitando 

uma autorização para a realização da pesquisa com os membros da associação e uma lista com 

os contatos dos membros cadastrados. A pesquisa foi divulgada nos grupos sociais da 

ACELBRA-CE (Whatsapp® e Facebook®), com o intuito de explicar o objetivo do estudo. Em 

caso de interesse em participar e atendidos os critérios de inclusão e exclusão, os indivíduos 

compuseram a amostra.   

 

4.4 Instrumento e Procedimento da coleta de dados  

 

Após o contato e aceitação para a participação da pesquisa, a aplicação do 

Instrumento de Coleta de Dados (APÊNDICE B) foi realizada de forma presencial por meio de 

encontros em locais e horários acordados entre os participantes e o pesquisador. Ressalta-se que 

antes do início da coleta de dados foi realizado um treinamento com os pesquisadores, com 
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carga horária de oito horas. Os objetivos do treinamento foram: esclarecimentos acerca da 

doença celíaca e uniformidade na aplicação do instrumento de coleta de dados.   

A coleta de dados aconteceu no período de maio a setembro de 2017 e foi realizada 

pela autora do estudo, uma estudante de graduação do curso de enfermagem e uma mestranda 

do Programa de pós-graduação. Todas vinculadas à Universidade Federal do Ceará (UFC). Um 

pré-teste, composto por 12 participantes voluntários, foi realizado com a finalidade de analisar 

o instrumento de coleta de dados e realizar adequações necessárias. Pequenos ajustes foram 

realizados no instrumento, e considerando que não foram substanciais, todos os participantes 

do pré-teste foram considerados no estudo. 

O instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B) utilizado na entrevista foi uma 

adaptação do instrumento de Bessa (2017) e contemplou aspectos sociodemográficos (nome, 

sexo, idade, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, raça, endereço, 

contato, religião, escolaridade, profissão, situação ocupacional, renda individual) e variáveis 

clínicas (ingesta direta do glúten, contaminação cruzada, dificuldades para seguir o regime 

terapêutico, conhecimento insuficiente e presença de sintomas gastrointestinais, neurológicos, 

dermatológicos e/ou musculoesqueléticos). Por último, foi aplicado o Pictograma da Fadiga, 

uma escala utilizada para mensurar a fadiga, considerando a intensidade e o impacto da fadiga 

na vida diária do portador de doença celíaca. 

As variáveis clínicas foram avaliadas através de questionamentos com opções de 

respostas dicotômicas realizados para o entrevistado. As opções de resposta dicotômicas “sim 

e não” são utilizadas nas variáveis clínicas (1) ingesta direta de glúten, (2) contaminação 

cruzada, (3) dificuldades para seguir o regime terapêutico e (4) conhecimento insuficiente. A 

variável (5) presença de sintomas gastrointestinais, neurológicos, dermatológicos e/ou 

musculoesqueléticos foi mensurada através de escalas do tipo Likert de cinco pontos (1- Nunca; 

2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Quase sempre; 5- Sempre).  

A primeira variável clínica abordada no instrumento de coleta de dados foi “ingesta 

direta de glúten”. Para composição dessa variável foram sugeridas três perguntas com o objetivo 

de investigar a ingestão direta de produtos alimentícios com glúten. A variável “ingesta direta 

de glúten” foi considerada presente quando, pelo menos, um dos três questionamentos foi 

respondido como “sim”.  

A segunda variável clínica do instrumento “contaminação cruzada” investigou a 

ocorrência do contato com o glúten de forma indireta pelo celíaco através de ambientes, 

utensílios e objetos que são expostos ao glúten. Para essa variável foram considerados seis 
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questionamentos que envolveram comportamentos que favorecem a exposição ao glúten e a 

contaminação cruzada. Desta forma, pontos como refeições com utensílios contaminados, 

utilização de higienização tripla de utensílios, reconhecimento de ambientes confiáveis, 

conferência da disposição de travessas e talheres, verificação de rótulos e/ou composição de 

produtos foram contemplados. A variável foi considerada presente quando a resposta “sim” foi 

selecionada, em no mínimo um dos seis questionamentos.  

A terceira variável, “dificuldades para seguir o regime terapêutico”, foi composta 

por nove perguntas que analisaram os motivos pelo quais o indivíduo com DC não consegue 

executar e manter o regime terapêutico, ou seja, a dieta totalmente isenta de glúten. Os 

questionamentos incluem os seguintes pontos: rede de atenção à saúde, sabor e aparência dos 

alimentos isentos de glúten, poder aquisitivo, relações familiares, vida social, ambiguidade de 

rótulos, comercialização de produtos, falta de conhecimento dos familiares e tempo de preparo 

dos alimentos isentos de glúten. Essa variável foi considerada presente quando, no mínimo, 

quatro respostas foram marcadas como “sim”.  

A variável “conhecimento insuficiente” foi analisada a partir de quatorze itens que 

investigavam o conhecimento do celíaco sobre a fisiopatologia da DC e o seu regime de 

tratamento. Se o indivíduo acertou menos que 50% foi considerado com conhecimento 

insuficiente; 50 a 69% de acertos - conhecimento regular; 70 a 89% - conhecimento bom e 90 

a 100% de acertos - conhecimento ótimo.   

A última variável analisada foi “sintomas da doença celíaca nos últimos trinta dias”. 

Os sintomas foram classificados de acordo com a sua apresentação em: gastrointestinais 

(diarreia, constipação, flatulência excessiva, náuseas e vômitos, dor abdominal, distensão 

abdominal, azia e inapetência, estomatite, anemia e perda de peso não intencional, inesperada 

e/ou repentina), neurológicos (irritabilidade, mau humor ou depressão, enxaqueca e neuropatia 

periférica), musculoesqueléticos (cansaço ou fadiga, mialgia e artralgias) e dermatológicos 

(alopecia e dermatite herpetiforme). Para cada sintoma foi assinalado a partir de uma escala do 

tipo Likert (1- Nunca; 2- Raramente; 3- Às vezes; 4- Quase sempre; 5- Sempre). Avaliando a 

classificação em gastrointestinais, neurológicos, musculoesqueléticos e dermatológicos, estas 

categorias foram consideradas presente quando assinalado “às vezes” em pelo menos um 

sintoma correspondente. 

Por fim, a fadiga foi investigada por meio do instrumento Pictograma de Fadiga 

(Fatigue Pictogram), uma adaptação da versão em português do Pictograma da Fadiga de Mota, 

Pimenta e Fitch (2009) que avaliou dois itens: (A) intensidade e o (B) impacto da fadiga no 
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indivíduo com doença celíaca e nas suas atividades de vida diária. No item “intensidade” o 

seguinte questionamento foi aplicado: quanto de fadiga você sentiu na última semana? As 

opções de respostas são: (0) Nada, (1) Um pouquinho, (2) Moderadamente, (3) Muita e (4) 

Extremamente. O item “impacto da fadiga” foi avaliado através da pergunta: Quanto a sensação 

de fadiga impediu de fazer o que você queria fazer na última semana?  As opções de respostas 

são: (4) Eu consegui fazer tudo que habitualmente fazia, (3) Eu consegui fazer quase tudo que 

habitualmente fazia, (2) Eu consegui fazer algumas coisas que habitualmente fazia, (1) Eu só 

fiz o que tinha que fazer e (0) eu consegui fazer muito pouco. A fadiga esteve presente quando 

na intensidade da fadiga foi assinalada a resposta de 1 a 4 associada a qualquer opção de 

resposta marcada de 0 a 3 no impacto da fadiga. 

 

4.5 Organização e análise dos dados 

 

Os dados coletados foram organizados em planilhas do Excel e analisados no 

programa estatístico SPSS, versão 22.0. O cálculo das frequências absolutas, percentuais, 

medidas de dispersão e tendência central foram utilizados para a análise descritiva dos dados 

sociodemográficos, das variáveis clínicas e da fadiga (intensidade e impacto). As proporções 

de variáveis categóricas foram calculadas com intervalos de confiança de 95%.  

Para avaliar a associação entre as variáveis clínicas e a fadiga foi aplicado o Teste 

da probabilidade exata de Fisher e o Teste de qui-quadrado, quando frequências esperadas 

maiores de cinco. A Razão de prevalência foi mensurada a partir do cálculo da razão de 

prevalência. Na análise de diferença de médias, foram considerados, os Testes de Kolmogorov-

Smirnov, para verificação de normalidade dos dados, e o teste de Levene, para verificação de 

homocedasticidade entre os grupos. Com base nos resultados desses testes, aplicou-se o teste 

de Mann-Whitney para verificação de diferença de média dos postos entre os grupos, com nível 

de significância de 0,05. Os dados foram organizados em tabelas e discutidos, conforme 

literatura pertinente.  

 

4.6 Aspectos éticos 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Ceará para a permissão da coleta de dados de acordo com a Resolução 

n° 466/2012, referente à pesquisa desenvolvidas com seres humanos (BRASIL, 2012). Além 
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disso, um ofício foi encaminhado à presidente da ACELBRA-CE solicitando a sua permissão 

para o desenvolvimento da pesquisa com os seus membros. 

Após todas a aprovação do CEP, sob parecer no 2.004.292/2017, da ACELBRA-

CE e com a aceitação voluntária dos participantes a coleta de dados iniciou com a assinatura do 

TCLE pelo participante, podendo o mesmo desistir do estudo a qualquer momento. 
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5 RESULTADOS 

 

O presente estudo avaliou um total de 83 pacientes celíacos que residiam no estado 

do Ceará com o objetivo de analisar a fadiga. A tabela a seguir mostra os principais dados 

sociodemográficos investigados no início do instrumento de coleta de dados. 

 
Tabela 1 – Caracterização dos pacientes celíacos de acordo com dados clínicos e sociodemográficos. Ceará, 2018. 

Variáveis sociodemográficas n = 83 % 
1. Sexo   
     Masculino 10 12,0 

Feminino 73 88,0 
2. Cor/Raça/Etnia   

Branca  46 55,4 
     Negra 
     Parda 
    Amarela 

02 
27 
08 

2,4 
32,5 
9,6 

3. Estado civil com companheiro   
Presente  41 49,8 
Ausente 42 50,6 

4. Ocupação remunerada   
Sim 63 75,9 
Não 20 24,1 

5. Local de moradia   
Fortaleza 73 88,0 
Interior do Ceará e região metropolitana 10 12,0 

6. Possuem filhos 
    Sim 
    Não 

 
38 
45 

 
45,8 
54,2 

7. Participação em grupos de apoio 
    Sim 
    Não 

 
52 
31 

 
62,7 
37,3 

 Média DP Mediana IIQ  Valor p* 
8. Idade 34,87 12,22 33,0 18,0  0,022 
9. Renda Individual 3583,63 3918,07 2650,0 4225,0  0,000 
10. Quantidade de filhos                                                            
11. Filhos menores de idade 
12. Tempo de diagnóstico (em meses) 
13. Escolaridade (em anos) 
14. Tempo de participação em 
grupos de apoio (em meses) 
15.Quantidade moradores na 
residência 

0,76 0,97 0,0 2,0 

 

0,000 
0,48 0,77 0,0 1,0 0,000 

69,16 67,90 48,0 62,0 0,000 
 

17,57 
 

3,36 
 

18,0 
 

5,0 
 

0,031 
22,40 33,90 10,0 36,0 0,000 

3,36 1,18 3,0 2,0 0,000 
n: número de indivíduos; %: percentual; DP: Desvio Padrão; IIQ: Intervalo Interquartílico; *Teste Kolmogorov-
Smirnov. Fonte: Dados da pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 1, 88% dos pacientes são do sexo feminino (n =73); 

55,4% (n = 46) da população eram da cor/raça/etnia branca; 50,6% (n = 42) não possuíam 

companheiro; 75,9%  (n = 63) tinham ocupação remunerada; 88% (n = 73) residiam em 

Fortaleza; 54,2% (n = 45) não possuem filhos e 67,2% (n = 52) participam de grupos de apoio.  

Observou-se que as variáveis idade, renda individual, quantidade de filhos, filhos 

menores de idade, tempo de diagnóstico (em meses), escolaridade (em anos), tempo de 

participação em grupos de apoio e quantidade de moradores na residência apresentaram um 

valor de p menor que 0,05, indicando que metade dos participantes tinham até 33 anos, uma 

renda individual de R$ 2.650,00, nenhum filho menor de idade, 48 meses de tempo de 

diagnóstico, 18 anos de escolaridade, 10 meses de participação grupos de apoio e 3 pessoas 

residiam na residência.  
 

Tabela 2 – Distribuição dos celíacos, segundo as variáveis ingesta direta do glúten, contaminação cruzada, 
dificuldades para seguir o regime terapêutico, conhecimento insuficiente e fadiga. Ceará, 2018. 

Variáveis clínicas n = 83 % 
A. INGESTA DIRETA DE GLÚTEN   
     Presente 24 28,6 

Ausente 59 70,2 
B. CONTAMINAÇÃO CRUZADA   

Presente  71 84,5 
Ausente 12 14,3 

C.DIFICULDADES PARA SEGUIR O REGIME 
TERAPÊUTICO   

Presente  46 54,8 
Ausente 37 44,0 

D. CONHECIMENTO INSUFICIENTE   
Presente 6 7,1 
Ausente 77 91,7 

Fadiga   
Presente 62 73,8 
Ausente 21 25,0 

 Média DP Mediana IIQ  Valor p* 
1. Intensidade da fadiga 1,95 1,114 2,0 2,0  0,000 
2. Impacto da fadiga 2,65 1,152 3,0      2,0  0,000 
       

n: número de indivíduos; %: percentual; DP: Desvio Padrão; IIQ: Intervalo Interquartílico; *Teste Kolmogorov-
Smirnov. Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

Na Tabela 2 identifica-se que a variável mais frequente foi “contaminação cruzada” 

(84,5%, n = 71) seguida da “dificuldades para seguir o regime terapêutico” (54,8%, n = 46). 

Chama-se atenção ao fato de que somente 7,1% dos celíacos (n = 6) possuíam conhecimento 
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insuficiente sobre a patologia e o seu tratamento. Ressalta-se que 70,2% dos participantes não 

faziam ingestão direta de glúten. 

Observa-se que 73,8% (n = 62) dos pacientes possuíam fadiga. As variáveis 

intensidade e impacto da fadiga apresentaram distribuição assimétrica (p<0,05). Desta forma, 

metade dos celíacos apresentaram a pontuação 2,0 para intensidade e 3,0 para o impacto. Ou 

seja, na última semana sentiram fadiga moderada e conseguiram fazer quase tudo que 

habitualmente faziam. Esse quadro retrata que para os celíacos apesar da fadiga ocasionar 

impacto na vida, não impede que ele realize suas atividades quase na totalidade. 
 

Tabela 3 – Distribuição das variáveis em função das médias dos postos da intensidade e do impacto da fadiga. 
Ceará, 2018. 

Variáveis Média dos postos   Valor p*   Intensidade Impacto  
1. Ingesta direta de glúten      

Presente 43,79 35,52             0,655** 
Ausente 41,27 44,64   0,104*** 

2. Contaminação cruzada      
Presente 42,58 41,08             0,583** 
Ausente 38,58 47,46   0,378*** 

3. Dificuldades para seguir o regime 
terapêutico      

Presente 44,04 39,39             0,373** 
Ausente 39,46 45,24   0,253*** 

4. Conhecimento Insuficiente     
Presente 51,33 13,75             0,308** 
Ausente 41,27 44,20   0,002*** 

n: número de indivíduos; %: percentual; *Teste de Mann-Whitney; **Valor p da.intensidade; ***Valor p do 
impacto. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 3, ao se confrontar a média dos postos de intensidade e impacto com as 

variáveis principais, observa-se que naqueles indivíduos que possuem conhecimento 

insuficiente, a média de postos de impacto é menor, a sensação de fadiga traz um impacto mais 

negativo, dificultando a realização das atividades desejadas na última semana (p = 0,002). As 

demais variáveis não apresentaram associações significativas.  
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Tabela 4 – Distribuição da variável contaminação cruzada em ocorrência da fadiga. Ceará, 2018. 

Contaminação Cruzada 
Fadiga 

Estatística Presente Ausente 
n % n % 

1.Eu manuseio e preparo minhas refeições em ambientes e com utensílios que são 
contaminados por glúten. 
Presente 29 46,8 9 42,9 p:0,756*                
Ausente 33 53,2 12 57,1 OR: 1,172 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,432-3,18 
2. Eu não tenho separado na minha residência os utensílios de uso geral e não faço 
higienização tripla. 
Presente 39 62,9 11 52,4 p:0,394* 
Ausente 23 37,1 10 47,6 OR:1,542 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,567-4,188 
3.Eu não realizo higienização tripla quando utilizo utensílios que já tiveram contato com 
glúten. 
Presente 45 72,6 15 71,4 p: 0,919* 
Ausente 17 27,4 06 28,6 OR:1,059 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,353-3,178 
4. Quando saio de casa não tenho o hábito de fazer reconhecimento de estabelecimentos 
confiáveis. 
Presente 21 33,9 02 9,5 p: 0,031* 
Ausente 41 66,1 19 90,5 OR: 4,866 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:1,034-22,90 
5. Não tenho o hábito de conferir se a disposição de travessas e talheres de servir 
favorecem a contaminação cruzada por glúten. 
Presente 24 38,7 09 42,9 p: 0,737* 
Ausente 38 61,3 12 57,1 OR:0,842 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,309-2,298 
6. Eu não costumo verificar rótulos e/ou composição/ingredientes quando vou 
comprar/utilizar produtos diversos. 
Presente 39 62,9 12 57,1 p: 0,639* 
Ausente 23 37,1 09 42,9 OR:1,272 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,465-3,478 

n: número de indivíduos; %: percentual; OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95; *Teste Qui-
quadrado. **Teste de probabilidade exata de Fisher. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A análise da Tabela 4 mostra que três subvariáveis de “contaminação cruzada” 

foram mais prevalentes: “eu não realizo higienização tripla quando utilizo utensílios que já 

tiveram contato com glúten” (72,6%, n = 45), “eu não tenho separado na minha residência os 

utensílios de uso geral e não faço higienização tripla” (62,9%, n = 39) e “eu não costumo 

verificar rótulos e/ou composição/ingredientes quando vou comprar/utilizar produtos diversos” 

(62,9%, n = 39).   

     Em relação à associação da fadiga com a variável “contaminação cruzada” 

apenas a subvariável “quando saio de casa não tenho o hábito de fazer reconhecimento de 
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estabelecimentos confiáveis” apresentou associação estatisticamente significante com a fadiga 

(p = 0,031). Ou seja, os indivíduos celíacos que tinham o hábito de não verificarem os 

estabelecimentos quanto a presença de glúten, através da manipulação ou contaminação por 

glúten, tinha 4,86 vezes mais chances de apresentar fadiga. 

  
Tabela 5 – Distribuição dos celíacos segunda a variável contaminação cruzada e as médias dos postos da 
intensidade e do impacto da fadiga. Ceará, 2018. 

Contaminação Cruzada Média dos postos Valor de p* Intensidade Impacto 
1.Eu manuseio e preparo minhas refeições em ambientes e com utensílios que são 
contaminados por glúten. 
Presente 44,42 40,53 0,384** 
Ausente 39,96 43,24   0,595*** 
2. Eu não tenho separado na minha residência os utensílios de uso geral e não faço 
higienização tripla. 
Presente 44,34 39,80 0,260** 
Ausente 38,45 45,33   0,287*** 
3. Eu não realizo higienização tripla quando utilizo utensílios que já tiveram contato com 
glúten. 
Presente 42,25 41,23 0,874** 
Ausente 41,35 44,02   0,623*** 
4. Quando saio de casa não tenho o hábito de fazer reconhecimento de estabelecimentos 
confiáveis. 
Presente 43,22 30,04 0,768** 
Ausente 41,53 46,58   0,004*** 
5. Não tenho o hábito de conferir se a disposição de travessas e talheres de servir 
favorecem a contaminação cruzada por glúten. 
Presente 35,65 37,98 0,044** 
Ausente 46,19 44,65   0,200*** 
6. Eu não costumo verificar rótulos e/ou composição/ingredientes quando vou 
comprar/utilizar produtos diversos 
Presente 41,41 40,18 0,771** 
Ausente 42,94 44,91   0,366*** 

n: número de indivíduos; %: percentual; *Teste de Mann-Whitney. **Valor p da.intensidade; ***Valor p do 
impacto Fonte: Dados da pesquisa. 

 

    Na Tabela 5, ao se confrontar a média dos postos de intensidade e impacto com 

as subvariáveis de “contaminação cruzada” percebeu-se que os celíacos que não possuem o 

hábito de conferir se a disposição de travessas e talheres de servir favorecem a contaminação 

cruzada por glúten apresentaram média de postos de intensidade menores (p=0,044), 

demonstrando menos fadiga na última semana e os celíacos que não  tinham o hábito de fazer 

o reconhecimento de estabelecimentos confiáveis apresentaram média de postos de impacto 

menor. As demais variáveis não apresentaram associações significativas.  
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Tabela 6 – Distribuição dos celíacos segundo a variável dificuldades para seguir o regime terapêutico e a fadiga. 
Ceará, 2018. 

Dificuldades para seguir o 
Regime Terapêutico 

Fadiga 
Estatística Presente Ausente 

n % n % 
1.A ambiguidade na rotulagem dos alimentos e/ou não inserção de nome de alergênicos 
nos rótulos é (são) obstáculo (s) para que eu coma sem glúten? 
Presente 40 64,5 12 57,1 p:0,546**                                                    
Ausente 22 35,5 09 42,9 OR:1,364 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,497-3,739 
2.O sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten é (são) obstáculo (s) para que eu 
coma sem glúten? 
Presente 26 41,9 02 9,5 p:0,007** 
Ausente 36 58,1 19 90,5 OR:6,861 
Total 62 100,0 21 100,0 IC95%: 1,468-32,06 
3. A necessidade de um maior tempo para o preparo dos alimentos sem glúten é obstáculo 
para que eu tenha uma dieta isenta de glúten? 
Presente 23 37,1 05 23,8 p:0,266** 
Ausente 39 62,9 16 76,2 OR:1,887 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,610-5,834 
4.A restrição da comercialização de produtos sem glúten dificulta a minha adesão à dieta 
sem glúten? 
Presente 33 53,2 7 33,3 p:0,115** 
Ausente 29 46,8 14 66,7 OR:2,276 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,808-6,409 
5. Os produtos sem glúten por serem mais caros, dificultam minha aquisição de alimentos 
sem glúten? 
Presente 38 61,3 12 57,1 p:0,737** 
Ausente 24 38,7 09 42,9 OR:1,188 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,435-3,241 
6.Existe falta de entendimento em sua família que dificulta a realização do tratamento 
da doença celíaca ou do controle da sua saúde como celíaco? 
Presente 32 51,6 08 38,1 p:0,284** 
Ausente 30 48,4 13 61,9 OR:1,733 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,630-4,768 
7.Você observa que a quantidade de atividades e/ou compromissos no seu dia a dia 
dificulta a realização e/ou controle do tratamento da DC? 
Presente 32 51,6 10 47,6 p:0,752** 
Ausente 30 48,4 11 52,4 OR:1,173 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,436-3,160 
8.O valor que você ganha não permite um regime terapêutico adequado da DC, de forma 
que sua renda é suficiente para comprar os alimentos corretos e necessários para o seu 
tratamento? 
Presente 27 43,5 04 19,9 p:0,045** 
Ausente 35 56,5 17 81,0 OR:3,279 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,988-1,067 

n: número de indivíduos; %: percentual; OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%; *Não foi 
possível calcular nenhuma estatística. ** Teste Qui-quadrado. ***Teste de probabilidade exata de Fisher. Fonte: 
dados da pesquisa. 
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A Tabela 6 mostra que na presença de fadiga, percentuais elevados são encontrados nas 

subvariáveis: “a ambiguidade na rotulagem dos alimentos e/ou não inserção de nome de 

alergênicos nos rótulos é (são) obstáculo (s) para que eu coma sem glúten” (64,5%, n=40), “a 

restrição da comercialização de produtos sem glúten dificulta a minha adesão à dieta sem 

glúten” (53,2%, n=33), “os produtos sem glúten por serem mais caros, dificultam minha 

aquisição de alimentos sem glúten” (61,3%, n=38), “existe falta de entendimento em sua família 

que dificulta a realização do tratamento da doença celíaca ou do controle da sua saúde como 

celíaco” (51,6%, n=32), “você observa que a quantidade de atividades e/ou compromissos no 

seu dia a dia dificulta a realização e/ou controle do tratamento da DC” (51,6%, n=32). 

  Dos subitens avaliados na Tabela 6, os que apresentaram relação estatisticamente 

significante foram “o sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten é (são) obstáculo (s) para 

que eu coma sem glúten” (p = 0,007) e “o valor que você ganha não permite um regime 

terapêutico adequado da DC, de forma que sua renda é insuficiente para comprar os alimentos 

corretos e necessários para o seu tratamento” (p = 0,045). Celíacos que consideraram como 

obstáculos para uma dieta isenta de glúten o sabor ou aparência dos alimentos sem glúten e o 

valor que ganham apresentaram 6,8 e 3,2 vezes mais chance de apresentar fadiga, 

respectivamente.  
 

Tabela 7 – Distribuição dos celíacos segunda a variável clínica dificuldades para seguir o regime terapêutico e as 
médias dos postos da intensidade e do impacto da fadiga. Ceará, 2018. 

Dificuldades para seguir o 
Regime Terapêutico 

Média dos postos Valor de p* Intensidade Impacto 
1.A ambiguidade na rotulagem dos alimentos e/ou não inserção de nome de alergênicos 
nos rótulos é (são) obstáculo (s) para que eu coma sem glúten? 
Presente 42,00 39,37 1,000** 
Ausente 42,00 46,42   0,180*** 
2.O sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten é (são) obstáculo (s) para que eu 
coma sem glúten? 
Presente 42,77 34,86 0,830** 
Ausente 41,61 46,42   0,035*** 
3. A necessidade de um maior tempo para o preparo dos alimentos sem glúten é obstáculo 
para que eu tenha uma dieta isenta de glúten? 
Presente 46,39 38,25 0,220** 
Ausente 39,76 43,91   0,293*** 
4.A restrição da comercialização de produtos sem glúten dificulta a minha adesão à dieta 
sem glúten? 
Presente 45,95 38,23 0,136** 
Ausente 38,33 45,51   0,152*** 

Continua 
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Conclusão 
Tabela 7 – Distribuição dos celíacos segunda a variável clínica dificuldades para seguir o regime terapêutico e as 
médias dos postos da intensidade e do impacto da fadiga. Ceará, 2018. 

 
5. Os produtos sem glúten por serem mais caros, dificultam minha aquisição de alimentos 
sem glúten? 
Presente 44,17 42,64 0,296** 
Ausente 38,71 41,03   0,757*** 
6.Existe falta de entendimento em sua família que dificulta a realização do tratamento 
da doença celíaca ou do controle da sua saúde como celíaco? 
Presente 40,78 39,44 0,644** 
Ausente 43,14 44,38   0,331*** 
7.Você observa que a quantidade de atividades e/ou compromissos no seu dia a dia 
dificulta a realização e/ou controle do tratamento da DC? 
Presente 43,46 43,12 0,562** 
Ausente 40,50 40,85   0,656*** 
8.O valor que você ganha não permite um regime terapêutico adequado da DC, de forma 
que sua renda é suficiente para comprar os alimentos corretos e necessários para o seu 
tratamento? 
Presente 43,77 37,65 0,592** 
Ausente 40,94 44,60   0,196*** 

n: número de indivíduos; %: percentual; *Teste de Mann-Whitney. **Valor p da.intensidade; ***Valor p do 
impacto Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 7, ao se confrontar a média dos postos de intensidade e impacto com as 

subvariáveis de “dificuldades para seguir o regime terapêutico”, os celíacos que consideram 

como obstáculo para seguir o regime terapêutico o sabor e/ou a aparência dos alimentos sem 

glúten é (são) obstáculo (s) para que eu coma sem glúten apresentaram um impacto mais 

negativo, dificultando a realização das atividades desejadas na última semana (p = 0,035). As 

demais subvariáveis não apresentaram significância. 

 
Tabela 8 – Distribuição dos celíacos segundo a variável conhecimento insuficiente, segundo a fadiga. Ceará, 2018. 

Conhecimento Insuficiente 
Fadiga 

Estatística Presente Ausente 
n % n % 

1. Se resultados negativos à biópsia do intestino delgado eu passo a comer e/ou inserir 
glúten novamente na minha dieta? 
Presente 51 82,3 20 95,2 p:0,133***                
Ausente 11 17,7 01 4,8 OR:0,232 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,028-1,915 

Continua 
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Continuação 

Tabela 8 – Distribuição dos celíacos segundo a variável conhecimento insuficiente, segundo a fadiga. Ceará, 2018. 

 
2. Quando não apresento diarreia, dor e distensão abdominal, vômitos e outros sintomas 
entendo que estou melhor da DC e que posso fazer ingestão vez ou outra de alimentos 
com glúten? 
Presente 57 91,9 21 100,0 p:0,223** 
Ausente 05 8,1 0 0 OR:0,731 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,639-0,836 
3. O principal órgão afetado pela doença celíaca é o estômago? 
Presente 43 69,4 15 71,4 p:0,858*** 
Ausente 19 30,6 06 28,6 OR:0,905 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,304-2,692 
4. Na doença celíaca ocorre um problema de digestão dos alimentos? 
Presente 20 32,3 08 38,1 p:0,625** 
Ausente 42 67,7 13 61,9 OR:0,774 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,276-2,166 
5. São sintomas da doença celíaca: diarreia, vômitos, barriga inchada e pneumonia? 
Presente 54 87,1 16 76,2 p:0,197** 
Ausente 08 12,9 05 23,8 OR:2,109 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,605-7,354 
6. Não existe predisposição genética na doença celíaca? 
Presente 56 90,3 19 90,5 p:0,675** 
Ausente 06 9,7 01 9,5 OR:0,983 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,183-5,286 
7. A intolerância ao glúten na doença celíaca é transitória? 
Presente 62 100,0 21 100,0 p:* 
Ausente 0 0 0 0 OR*: 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:*  
8. Para realização do diagnóstico de doença celíaca o padrão-ouro é a ultrassom 
abdominal total? 
Presente 59 95,2 21 100,0 p:0,412*** 
Ausente 03 4,8 0 0 OR:0,738 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,647-0,841  
9. O glúten é o mesmo que gordura? 
Presente 61 98,4 21 100,0 p:0,747*** 
Ausente 01 1,6 0 0 OR:0,744 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,655-0,845  
10. O indivíduo com doença celíaca deverá manter a dieta sem glúten, podendo ingerir 
somente um alimento com glúten uma vez por semana? 
Presente 62 100,0 20 95,2 p:0,253*** 
Ausente 0 0 01 4,8 OR:0,244 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,167-0,357  

Continua 
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Conclusão 

Tabela 8 – Distribuição dos celíacos segundo a variável conhecimento insuficiente, segundo a fadiga. Ceará, 2018. 

 

 
12. Os indivíduos com doença celíaca podem utilizar substitutos de farinhas que 
contenham glúten, tais como: fécula de batata, gérmen de trigo e polvilhos? 
Presente 58 93,5 20 95,2 p:0,626*** 
Ausente 04 6,5 01 4,8 OR:0,725 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,076-6,875 
13. Se o indivíduo com doença celíaca ingere glúten e não apresenta sintomas, então o 
intestino não apresenta lesão alguma? 
Presente 58 93,5 21 100,0 p:0,304*** 
Ausente 04 6,5 0 0 OR:0,734 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,643-0,838  
14. A doença celíaca é controlável? 
Presente 03 4,8 02 9,5 p:0,374*** 
Ausente 59 95,2 19 90,5 OR:0,483 
Total 62 100,0 21 100,0 IC 95%:0,075-3,110 

n: número de indivíduos; %: percentual; OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%; *Não foi 
possível calcular nenhuma estatística. ** Teste Qui-quadrado. ***Teste de probabilidade exata de Fisher. Fonte: 
Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 8 mostra que na presença de fadiga  doze itens da variável clínica 

“conhecimento insuficiente” foram mais prevalentes: “se resultados negativos à biópsia do 

intestino delgado eu passo a comer e/ou inserir glúten novamente na minha dieta” (82,3%, n = 

51), “quando não apresento diarreia, dor e distensão abdominal, vômitos e outros sintomas 

entendo que estou melhor da DC e que posso fazer ingestão vez ou outra de alimentos com 

glúten” (91,9%, n = 57), “o principal órgão afetado pela doença celíaca é o estômago” (69,4%, 

n = 43), “são sintomas da doença celíaca: diarreia, vômitos, barriga inchada e pneumonia” 

(87,1%, n = 54), “não existe predisposição genética na doença celíaca” (90,3%, n = 53), “A 

intolerância ao glúten na doença celíaca é transitória” (100%, n = 62), “para realização do 

diagnóstico de doença celíaca o padrão-ouro é a ultrassom abdominal total” (95,2%,  n =  59),  

“o glúten é o mesmo que gordura” (98,4%, n = 61),  “o indivíduo com doença celíaca deverá 

manter a dieta sem glúten, podendo ingerir somente um alimento com glúten uma vez por 

semana” (100%, n = 62),  “o glúten está presente nos cereais, tais como: trigo, centeio, arroz, 

milho e cevada” (91,9%, n = 57), “os indivíduos com doença celíaca podem utilizar substitutos 

de farinhas que contenham glúten, tais como: fécula de batata, gérmen de trigo e polvilhos” 
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(93,5%, n = 58), “se o indivíduo com doença celíaca ingere glúten e não apresenta sintomas, 

então o intestino não apresenta lesão alguma”(93,5%, n = 58). Nenhum item apresentou 

significância quando associado a ocorrência de fadiga. 

 
Tabela 9 – Distribuição das médias dos postos de intensidade e do impacto da fadiga dos celíacos segundo a 
variável clínica conhecimento insuficiente. Ceará, 2018. 

Conhecimento Insuficiente Média dos postos Valor de p* Intensidade Impacto 
1. Se resultados negativos à biópsia do intestino delgado eu passo a comer e/ou inserir 
glúten novamente na minha dieta? 
Presente 41,04 44,27 0,362** 
Ausente 47,67 28,58   0,030*** 
2. Quando não apresento diarreia, dor e distensão abdominal, vômitos, enxaqueca, 
alterações do humor, dores nas articulações e cansaço entendo que estou melhor da DC 
e que posso fazer ingestão vez ou outra de alimentos com glúten? 
Presente 41,92 43,20 0,898** 
Ausente 43,30 23,30   0,063*** 
3. O principal órgão afetado pela doença celíaca é o estômago? 
Presente 42,49 42,08 0,770** 
Ausente 40,86 41,82   0,963*** 
4. Na doença celíaca ocorre um problema de ingestão dos alimentos? 
Presente 41,14 43,57 0,811** 
Ausente 42,44 41,20   0,659*** 
5. São sintomas da doença celíaca: diarreia, vômitos, barriga inchada e pneumonia? 
Presente 43,35 40,14 0,220** 
Ausente 34,73 52,04   0,089*** 
6. Não existe predisposição genética na doença celíaca? 
Presente 42,35 42,37 0,672** 
Ausente 38,69 38,50   0,653*** 
7. A intolerância ao glúten na doença celíaca é transitória? 
Presente 42,00 42,00 * 
Ausente 0 0  
8. Para realização do diagnóstico de doença celíaca o padrão-ouro é a ultrassom 
abdominal total? 
Presente 41,63 42,56 0,456** 
Ausente 51,83 27,17   0,259*** 
9. O glúten é o mesmo que gordura? 
Presente 42,27 41,95 0,331** 
Ausente 19,50 46,50    0,845*** 
10. O indivíduo com doença celíaca deverá manter a dieta sem glúten, podendo ingerir 
somente um alimento com glúten uma vez por semana? 
Presente 41,97 41,63 0,914** 
Ausente 44,50 72,50   0,186*** 

Continua 
 

 

 



39 
 

 
 

Conclusão 
Tabela 9 – Distribuição das médias dos postos de intensidade e do impacto da fadiga dos celíacos segundo a 
variável clínica conhecimento insuficiente. Ceará, 2018. 

 

 
13.Se o indivíduo com doença celíaca ingere glúten e não apresenta sintomas, então o 
intestino não apresenta lesão alguma? 
Presente 41,03 43,46 0,090** 
Ausente 61,25 13,25   0,011*** 
14. A doença celíaca é controlável? 
Presente 42,80 38,10 0,937** 
Ausente 41,95 42,25   0,698*** 

n: número de indivíduos; %: percentual; *Teste de Mann-Whitney. **Valor p da.intensidade; ***Valor p do 
impacto Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Tabela 9, ao se confrontar a média dos postos de intensidade e impacto com as 

subvariáveis de “conhecimento insuficiente” os celíacos que acreditam se resultados negativos 

à biópsia do intestino delgado poderá comer e/ou inserir glúten na dieta, que o glúten está 

presente nos cereais, tais como: trigo, centeio, arroz, milho e cevada e que se ingerirem glúten 

e não apresentarem sintomas, o intestino não apresenta lesão alguma apresentaram média de 

postos maiores em relação ao impacto, com p 0,030, 0,016 e 0,011, respectivamente. Isto 

demonstra que a sensação da fadiga não trouxe maiores impactos na realização das atividades. 

Aqueles que acreditam que podem utilizar substitutos de farinhas que contenham glúten, tais 

como fécula de batata, gérmen de trigo e polvilhos apresentaram menores média de postos de 

intensidade (p=0,047) e maiores média de postos de impacto (p=0,038). Ou seja, apresentaram 

fadiga menos intensa e com baixo impacto frente às atividades. As demais subvariáveis não 

apresentaram significância.  
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Tabela 10 - Frequência dos sintomas da doença celíaca e as médias dos postos em função da intensidade e do 
impacto da fadiga. Ceará, 2018. 

Sintomas da Doença Celíaca Presença 
                   n   % 

1.Gastrointestinal 70 83,3 
2.Neurológico 67 79,8 
3.Musculoesquelético 64 76,2 
4.Dermatológico 53 63,1 
 Média dos postos  

Valor de p Intensidade Impacto 
1.Gastrointestinal 
Presente 
Ausente 

 
42,64 
38,58 

 
39,45 
55,73 

 
         0,564** 

0,020*** 

n: número de indivíduos; %: percentual; *Teste de Mann-Whitney **Valor p da.intensidade; ***Valor p do 
impacto. Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 10 demonstra que os sintomas gastrointestinais (83%, n = 70) e 

neurológicos (79,8%, n = 67) foram os mais prevalentes, porém todas as classes de sintomas 

(gastrointestinal, neurológico, musculoesquelético e dermatológico) estiveram presentes em 

mais da metade da população estudada.   

Observa-se na Tabela 10 que na presença de sintomas gastrointestinal a média dos 

postos do impacto foram menores (p= 0,020), demonstrando que a sensação de fadiga impediu 

o celíaco de realizar algumas atividades. Já na presença dos sintomas musculoesqueléticos e 

dermatológicos a média dos postos de intensidade foram maiores (p=0,001) e do impacto foram 

menores (p=0,002 e p= 0,050). Os celíacos relataram maiores intensidade de fadiga que 

impediam a realização de atividades. 
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Tabela 11 – Distribuição dos sintomas da doença celíaca segundo a fadiga. Ceará, 2018. 
 

Sintomas da Doença Celíaca 
Fadiga  

Estatística Presente Ausente 
n % n % 

1.Gastrointestinal 
Presente 
Ausente 
Total 

 
55 
07 
62 

 
88,7 
11,3 
100,0 

 
15 
06 
21 

 
71,4 
28,6 

100,0 

 
p: 0,067*** 

                  OR: 3,143 
IC 95%:0,918-10,761 

2.Neurológico 
Presente 
Ausente 
Total 

 
52 
10 
62 

 
83,9 
16,1 
100,0 

 
15 
06 
21 

 
71,4 
28,6 

100,0 

 
p:0,175*** 

OR:20,80  
IC 95%:0,650-6,660 

3.Músculoesquelético 
Presente 
Ausente 
Total 

 
53 
09 
62 

 
85,5 
14,5 
100,0 

 
11 
10 
21 

 
52,4 
47,6 

100,0 

 
p:0,003***   

OR:5,354  
IC 95%:1,764-16,249 

n: número de indivíduos; %: percentual; OR: Odds Ratio; IC 95%: Intervalo de Confiança de 95%; *Não foi 
possível calcular nenhuma estatística. ** Teste Qui-quadrado. ***Teste de probabilidade exata de Fisher. Fonte: 
Dados da pesquisa. 
 

Observa-se na Tabela 11 que todas as classes de sintomas da DC foram prevalentes 

na presença de fadiga: gastrointestinal (88,7%, n = 55), neurológico (83,9%, n = 52), 

musculoesquelético (85,5%, n = 53) e dermatológico (67,7%, n = 42). Apenas os sintomas 

musculoesqueléticos apresentaram associações estatisticamente significante (p = 0,003). 

Celíacos com estes sintomas tem 5,3 vezes mais chances de desenvolver fadiga.  
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6 DISCUSSÃO 

 

No Brasil, as doenças crônicas ao longo dos anos ganharam destaque pelo grande 

poder de morbimortalidade, tornando-se um problema de saúde pública. Além do aumento do 

número de mortes ocasionadas por elas, sendo responsável por 72% das mortes, outros 

problemas, como comorbidades e complicações, surgem devido a sua condição, diminuindo a 

qualidade de vida do portador e gerando limitações (MALTA et al., 2016). Para o controle das 

doenças crônicas e a manutenção da qualidade de vida, que engloba o bem-estar físico e 

emocional, o tratamento adequado e a sua completa adesão é indispensável (BRANDÃO, 

2016).  

Assim como as demais doenças crônicas, a DC precisa ser controlada e para isso a 

terapêutica deve ser constante e seguida, tornando-se um grande desafio. O objetivo central é a 

adesão ao tratamento, o conhecimento da patologia portadora e o controle da saúde 

(CARNEIRO et al., 2015; MALTA et al., 2016). Porém, os cuidados exigidos no tratamento 

da DC podem impactar negativamente na vida do portador de DC, principalmente no âmbito 

social e psicológico, devido a comportamentos que interferem na qualidade do tratamento, 

como: a ingestão de alimentos com glúten, consumo de produtos com glúten e a dificuldade em 

seguir a dieta livre de glúten (ARAÚJO, 2008; MATOS, 2015; PIMENTA-MARTINS; PINTO; 

GOMES, 2014). 

A DC configurando-se com um problema de saúde pública exige que os 

profissionais da saúde, unidos em uma equipe multidisciplinar, estejam atentos as 

manifestações clínicas, assim como os sinais e sintomas abrangentes da DC, para que possam 

elaborar planos de cuidados e ações direcionadas a esse público que tenham como resultado o 

controle da DC e a melhora da qualidade de vida desses indivíduos com DC (BESSA, 2017). 

Dentre as várias manifestações clínicas que a DC apresenta, a fadiga se destaca 

entre elas, sendo um sintoma comumente relatado pelos celíacos. Quando presente a fadiga 

pode gerar mudanças nos hábitos de vida diária, piorando assim a qualidade de vida. Muitas 

vezes subnotificada e a sua presença não sendo associada ao diagnóstico de DC, muitos 

pacientes portadores de DC, são por exclusão diagnosticados com Síndrome da Fadiga Crônica 

(LOGAN, WONG, 2001). A prevalência da fadiga em celíaco ainda é incerta. Embora, se tenha 

encontrado prevalências de 73,8% (JORGENSEN, BERNKLEV, LUNDIN, 2018), 82% 

(ZIPSER, 2003) e 67,5% (RAMIREZ-CERVANTES et al., 2015).  
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O presente estudo revelou que 88% dos participantes eram do sexo feminino 

(n=73). Resultados semelhantes foram encontrados por Roy et al. (2016), em que 1.835 

participantes eram do sexo feminino e por Crispim (2009), com 76,7% dos participantes eram 

mulheres. Em pesquisa com doadores de sangue celíacos, na cidade de São Paulo, a maioria 

dos participantes eram do sexo feminino (64,3%).  

Com relação a cor/raça/etnia, 55,4% dos participantes se autodeclararam brancos 

(n=46). No estudo de Sdepanian, Morais e Fagundes-Neto (2001), 97,6% dos integrantes eram 

brancos. Outros autores corroboram que na DC a maior prevalência é da raça branca (RAUEN; 

BACK; MOREIRA, 2005).  

Uma discreta maioria dos participantes não possuía companheiros (50,6%, n =42). 

Por outro lado, Pimenta-Martins, Pinto e Gomes (2014) encontraram que 55% dos 195 

participantes eram casados ou possuíam união estável. Prevalência ainda maior de celíacos que 

vivem com companheiros (67%) foi encontrada na pesquisa de Roy et al. (2016).  

Neste estudo, 75,9% tinham uma ocupação remunerada, possibilitando uma maior 

aquisição dos produtos e alimentos livres de glúten.  Barbero et al. (2014) e Masoodi et al. 

(2016) encontraram que 65% e 57,7% dos celíacos tinham ocupação remunerada. Acredita-se 

que o fato da maioria ter ocupação remunerada esteja relacionado à média alta de anos de estudo 

(17,57), convergindo com os resultados encontrados por Pellegrin (2005) e Barbero et al. 

(2014), em que os celíacos eram bem informados e possuíam nível superior. 

Dos 83 celíacos entrevistados, 73 (88%) residiam em Fortaleza-Ceará. Pulido 

(2013) corroboram com esse achado quando estudaram uma população de celíacos residentes 

no Canadá com o objetivo de avaliar as características clinicas e a recuperação dos sintomas da 

DC após a adesão a uma dieta livre de glúten e encontrou que a maioria dos participantes 

moravam em áreas metropolitanas. Destaca-se que 62,7% dos participantes do estudo (n=52) 

participavam de associações de grupo de apoio. Ressalta-se a importância do grupo na adesão 

ao tratamento da DC, tendo em vista que podem minimizar os obstáculos enfrentados pelo 

celíacos ao compartilhar situações em comum (ARAUJO, 2008). Celíacos americanos também 

participam de grupos semelhantes (ROY et al., 2016).  

Quanto a presença de filhos, 54,2% não tinham filhos (n=45). Com relação a 

quantidade de moradores na mesma residência, os resultados apresentaram uma mediana de 

três pessoas na mesma moradia. Associa-se o tempo de escolaridade dos participantes ao baixo 

percentual de participantes com conhecimento insuficiente sobre a DC e o seu tratamento.  

O tempo de diagnóstico encontrado no estudo foi de 48 meses (4 anos). Um tempo 
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médio de 12 anos de diagnóstico foi encontrado no estudo de Pulido, (2013). Esse tempo seria 

considerável para o controle dos sintomas da DC e a adequação ao tratamento (RUBIO-TAPIA; 

MURRAY, 2010). Por outro lado, estudos apontam que quanto maior o tempo de diagnóstico 

menor a adesão ao tratamento da DC (FARIA; ZANETTI; HAAS, 2009; SDEPANIN; 

MORAIS; FAGUNDES-NETO, 2001).  

Quanto a idade, verificou-se que uma mediana de 33 anos e renda per capita de 

R$2.650,00. O tratamento da DC por muitas vezes torna-se caro, devido a dificuldade de 

encontrar os produtos isentos de glúten e os mesmos serem de alto custo, o que pode ser 

considerado um obstáculo para o tratamento da DC. Neste estudo, 46 celíacos relataram 

dificuldades em seguir o regime de tratamento.  

A fadiga e os problemas relacionados a ela são mais impactantes em indivíduos 

com DC não tratada do que em paciente que tratam a doença. Em estudo realizado em Barcelona 

com o objetivo de avaliar a intensidade da fadiga em dois grupos de pacientes com DC, 

verificou que o grupo que não realizava o tratamento corretamente apresentou mais relato de 

fadiga e com uma maior intensidade do que o grupo que seguia um regime de tratamento isento 

de glúten. Os autores acreditam que a presença da fadiga favorece o aparecimento de outros 

problemas de saúde e que o regime terapêutico correto pode diminuir este sintoma e, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida e a percepção de fadiga (JORDA; 

VIVANCOS, 2010). 

No estudo ora apresentado, os celíacos referiram fadiga de intensidade moderada, 

embora com pouco impacto no desenvolvimento das atividades diárias. Este resultado pode 

estar relacionado a média de idade dos participantes do estudo (33 anos), que se enquadra em 

uma faixa etária economicamente ativa e como é alto o custo de uma dieta isenta de glúten, 

manter-se no trabalho e/ou manter-se ativo para garantir algum tipo de renda é imprescindível 

para o tratamento adequado da DC.  

A fadiga como um sintoma comum nos celíacos, muitas vezes torna-se crônica, 

sendo um fator em que se convive e adequa-se a sua condição de existência. Devido a sua 

cronicidade, acredita-se no esforço para manutenção das atividades de vida diária. Em 

contrapartida, acredita-se que a associação da fadiga tem relação com a piora da qualidade de 

vida, e consequentemente, na qualidade de suas atividades diárias, assim como interferindo no 

sono dos pacientes (JORGENSEN; BERNKLEV; LUNDIN, 2018).   

No tocante ao consumo de glúten, 28,6% dos participantes (n=24) tinham ingesta 

direta de glúten, resultado semelhante foi encontrado em um estudo com membros da 
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ACELBRA que procurou conhecer sobre os hábitos alimentares dos celíacos, revelou que 

30,6% afirmaram consumir alimentos com glúten (ARAUJO et al., 2010). Andreoli et al. 

(2013) ao determinar a enzima antitransglutaminase tissular em uma pesquisa com crianças e 

adolescentes verificou que 41,2% das crianças e 34,5% dos adolescentes ingeriam glúten na sua 

dieta, sendo a maior frequência do consumo em ambiente não domiciliar, como creches e 

escolas. Outro estudo realizado por Cesino (2010), com celíacos do sul catarinense, que avaliou 

a adesão dos pacientes celíacos a uma dieta isenta de glúten, verificou que 25% dos 

participantes não obedeciam a uma dieta isenta de glúten.  

Várias justificativas são expostas para a ingestão de glúten: refeições fora de casa, 

pouca disponibilidade de produtos sem glúten, ausência de sintomas da DC, consumo por erro 

ou engano, escolha própria e falta de alternativa (ARAUJO et al., 2010; ANDREOLI et al., 

2013).  

A variável contaminação cruzada esteve presente em 71 participantes (84,5%). 

Santos, Peixoto e Brito (2015) em seu estudo que procurou verificar o grau de conhecimento 

dos celíacos de um grupo do Facebook sobre a influência dos cosméticos no agravamento ou 

surgimento dos sintomas da DC, identificaram em seu estudo que 95% dos celíacos declaram 

conhecer o processo de contaminação cruzada, mas 22% já utilizaram produtos cosméticos 

contaminados por glúten. A contaminação cruzada é um obstáculo para a adesão a dieta 

totalmente isenta de glúten, pois durante o processo de preparação e processamento dos 

alimentos a contaminação por glúten pode acontecer, mesmo que não seja de forma intencional 

(FASANO, 2003). Pacientes celíacos submetidos a constante exposição ao glúten devido ao 

processo de contaminação tem danos na mucosa intestinal, mesmo com valores mínimos de 2 

gramas de glúten por dia (BLACK, ORFILA, 2011). 

Nesse sentido, não reconhecer se os estabelecimentos são confiáveis, aumenta o 

risco de contaminação cruzada e, dessa maneira, para o desenvolvimento da fadiga. Um estudo 

realizado com donos de 14 estabelecimentos comerciais de Ponta Grossa para avaliar o grau de 

conhecimento sobre a DC demonstrou que apenas 7% dos estabelecimentos identificaram 

corretamente os produtos que continham glúten e também 7% possuíam informações em seus 

cardápios sobre refeições isentas de glúten (SOUZA; SZCZEREPA; SANTOS, 2015). No 

Canadá, um estudo com 133 crianças revelou que 54% desenvolveram reações após a ingestão 

acidental de glúten, sendo a fadiga manifestada por 37% das crianças (KOLSTEREN et al., 

2001).  

A variável “dificuldades para seguir o regime terapêutico” esteve presente em 
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54,8% dos celíacos. Em estudo Canadense 44% celíacos tinham dificuldades moderada ou 

grande na escolha dos componentes da dieta, 85% tinham dificuldades em identificar alimentos 

livres de glúten e 83% de encontrar produtos isentos de glúten (ARAÚJO et al., 2010). Essas 

dificuldades podem ser relacionadas ao sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten e às 

condições financeiras insuficientes. Quando presentes aumentam as chances de 

desenvolvimento da fadiga. Outros obstáculos são considerados para o regime de tratamento da 

DC, a saber: dificuldades na leitura do rótulo e identificação da presença de glúten, ocasionado 

pela ausência de padronização da nomenclatura dos ingredientes e o desconhecimento dessa 

nomenclatura pelo consumidor (SANTOS; PEIXOTO; BRITO, 2015). 

O sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten foram obstáculos para que os 

celíacos comessem sem glúten e estiveram associados com maiores impactos da fadiga era 

dificultando a realização das atividades diárias. O sabor, a fome, a aparência dos alimentos, 

tempo de preparo, a facilidade da compra e o valor financeiro são fatores importantes a serem 

levados na escolha dos alimentos sem glúten (ARAUJO et al., 2010). Acredita-se que a ingestão 

de glúten por pacientes celíacos causa manifestações clínicas intestinais e extra intestinais que 

pode levar até cinco anos para o desaparecimento total (RUBIO-TAPIA et al., 2010; BURGER 

et al., 2017).  

Quanto ao conhecimento a grande maioria dos participantes possuíam 

conhecimento bom ou ótimo (91,7%, n=77), corroborando com os resultados de Sdepanian, 

Morais e Fagundes-Neto (2001) que avaliou o grau de conhecimento dos celíacos em seu 

estudo, verificou que a proporção de acertos dos itens analisados variou de 58,2 a 98,9%. 

Acredita-se que exista relação do conhecimento sobre a DC e seu tratamento com o nível de 

escolaridade dos participantes (BESSA, 2017).  

Os celíacos com conhecimento insuficiente apresentaram impacto negativo na 

realização das atividades rotineiras. Os maiores erros foram encontrados na identificação de 

produtos com glúten, substitutos do trigo, no controle da DC e na ingestão de glúten após a 

normalidade de exames. Por ser uma patologia de difícil diagnóstico ou pouco investigada, 

poucas informações sobre a DC e os produtos isentos de glúten são disponibilizadas, 

ocasionando a contaminação cruzada por glúten e a ingestão de glúten por erro ou 

desconhecimento, favorecendo o aparecimento ou agravamento dos sintomas. Apesar dessas 

considerações nenhuma subvariável do conhecimento insuficiente interferiu negativamente na 

intensidade e no impacto da fadiga.  

Em estudo desenvolvido com 529 celíacos membros da ACELBRA Brasil para 



47 
 

 
 

avaliar o conhecimento sobre a DC e a obediência a dieta isenta de glúten mostrou 29,5% dos 

avaliados não  possuíam uma dieta isenta de glúten, para 3,8% dos pacientes o glúten pode ser 

consumido semanalmente ou mensalmente e para 98,7%, 94,7%, 95,1%, 93,4% e 1% dos 

participantes o glúten está presente no trigo, cevada, aveia, centeio e arroz, respectivamente. 

Ainda no mesmo estudo foi possível observar que na opinião dos celíacos os principais 

substitutos do glúten são a fécula de mandioca (98,9%) e o polvilho (98,3%) e que para 92,2% 

dos participantes é incorreto pensar que ao ingerir glúten e não apresentar sintomas da DC, o 

intestino não apresenta lesão (SDEPANIAN; MORAIS; FAGUNDES-NETO, 2001).  

Quanto aos sintomas da DC 83,3% (n=70) dos celíacos relataram sintomas 

gastrointestinais, 79,8% (n=67) sintomas neurológicos, 76,2% (n=64) manifestações 

musculoesquelético e 63,1% (n=53) sintomas dermatológicos. Entre os 80 celíacos estudados 

no México para avaliar as suas qualidade de vida, os sintomas mais citados foram diarreia 

(86%), inchaço (77,5%), dor abdominal (71,3%), fadiga (67,5%), perda de peso (62,5%), 

constipação (37,5%), cefaleia (36,3%), erupções cutâneas (33,8%), úlceras aftosas(30%) e 

anemia crônica (26,3%) (RAMIREZ-CERVANTES et al., 2015). Entre 5.912 celíacos, 

membros de uma associação no Canadá, revelou que dor abdominal e inchaço (84,9%), 

fraqueza extrema / cansaço (74,2%), diarreia (71,7%) e anemia (67,8%), melhoram após a 

adesão à dieta livre de glúten por mais de cinco anos (PULIDO, 2013). 

Na presença de sintomas gastrointestinal a sensação de fadiga impediu o celíaco de 

realizar algumas atividades. Já na presença dos sintomas musculoesqueléticos e dermatológicos 

os celíacos relataram maiores intensidade de fadiga que impediam a realização de atividades. 

Ademais, celíacos com sintomas musculoesqueléticos possuem mais chances de desenvolver 

fadiga. A fadiga interfere na qualidade de vida dos indivíduos com DC e doenças crônicas, pois 

envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais. A sua condição gera dor, incapacidade física, 

alterações do sono, inatividade, estresse, ansiedade e depressão (BIANCHI, 2014; RIBEIRO et 

al., 2014). A qualidade de vida está inversamente relacionada com a fadiga, ou seja, quanto 

maior a fadiga menor a qualidade de vida (JORDÁ, VIVANCOS, 2010). 

Problemas relacionados a fadiga, avaliada por meio do  questionário Daily Fatigue 

Impact Scale (D-FIS), foram mais relatados por pacientes em que não tratavam de forma 

adequada a DC, ou seja, por pacientes que consumiam glúten. Os autores concluíram que 

quanto mais intensa é a fadiga mais frequentes são os problemas associados a ela (JORDÁ; 

VIVANCOS, 2010).  
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7 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo avaliou 83 celíacos que em sua maioria residiam em Fortaleza, 

eram do sexo feminino, brancos, não possuíam companheiro, tinham ocupação remunerada, 

não tinham filhos e participavam de grupos de apoio. A metade dos celíacos tinham até 33 anos, 

diagnóstico da doença celíaca de 48 meses, tempo de escolaridade de 18 anos, não possuíam 

filhos, residiam com até 3 pessoas na mesma moradia e participavam de grupos de apoio há 10 

meses, em média.  

A prevalência da fadiga nos celíacos foi 73,8%. As variáveis mais prevalentes 

foram: contaminação cruzada (88,5%) e dificuldades para seguir o regime terapêutico. Apenas 

7,1% apresentaram conhecimento insuficiente. Medianamente a intensidade da fadiga foi 

moderada, no entanto, não impedia que os celíacos desenvolvessem suas atividades.  

Foram variáveis que aumentaram a chance do desenvolvimento da fadiga: quando 

saio de casa não tenho o hábito de fazer reconhecimento de estabelecimentos confiáveis, 

obstáculos como o sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten, valor insuficiente para um 

regime terapêutico adequado da DC e sintomas musculoesqueléticos.  

Alguma variáveis que influenciaram a intensidade ou impacto da fadiga: 

conhecimento insuficiente, não conferir se a disposição de travessas e talheres de servir 

favorecem a contaminação cruzada por glúten, o sabor e/ou a aparência dos alimentos sem 

glúten é (são) obstáculo (s) para que eu coma sem glúten, resultados negativos à biópsia do 

intestino delgado eu passo a comer e/ou inserir glúten novamente na minha dieta, o glúten está 

presente nos cereais, tais como: trigo, centeio, arroz, milho e cevada, Os indivíduos com doença 

celíaca podem utilizar substitutos de farinhas que contenham glúten, tais como: fécula de batata, 

gérmen de trigo e polvilhos, Se o indivíduo com doença celíaca ingere glúten e não apresenta 

sintomas, então o intestino não apresenta lesão alguma, sintomas gastrointestinal, 

musculoesqueléticos e dermatológicos.  

                    O fato da coleta ter sido realizada em ambientes públicos pode ter influenciado 

diretamente na coleta, caracterizando-se como um fator limitante. Além disso, a existência de 

poucos artigos publicados relacionados a temática de fadiga em pacientes celíacos dificultou a 

comparação dos dados. Desta forma, sugere-se que novas pesquisas envolvendo fadiga e doença 

celíaca sejam realizadas, assim como estudos que identifique o papel de enfermagem diante 

deste grupo que se apresenta com esta sintomatologia.  

Neste contexto, acredita-se que os achados dessa pesquisa possam contribuir com 
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futuras publicações científicas na temática apresentada. Percebe-se que a enfermagem e os 

demais profissionais da área da saúde precisam conhecer mais sobre a doença celíaca e a fadiga, 

para que o cuidado ao paciente celíaco e o tratamento sejam completos e holísticos, de forma 

que possam interferir na fadiga, aliviando-a e assim, aumentar qualidade de vida dos indivíduos 

com doença celíaca.  
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APÊNDICE A – TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL À REALIZAÇÃO DE PROJETO DE 

PESQUISA 

 

Declaro, para fins de comprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará-CEP/UFC/PROPESQ, que a ASSOCIAÇÃO DOS CELÍACOS 

DO BRASIL – CEARÁ (ACELBRA-CE) contém toda infraestrutura necessária em suas 
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instalações para realização da pesquisa intitulada “VALIDAÇÃO CLÍNICA DOS FATORES 

RELACIONADOS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM CONTROLE INEFICAZ 

DA SAÚDE EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA CELÍACA” a ser realizada pela 

pesquisadora CRISTINA COSTA BESSA. 

 

Fortaleza, ____ de __________ de 2017. 

 

 

_____________________________________________ 

Associação dos Celíacos do Brasil – Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Data: ___/___/___ Nome: _________________________________________________ 

Sexo: (  )M(  ) F  Idade (anos): ___ Naturalidade/CE: _________Nacionalidade: ____ 

Cor/Raça/Etnia: (  )Branca  (  )Preta/Negra  (  )Parda  (  )Amarela  (  )Indígena  (  ) Outra 

Estado civil: ( )Solteiro(a) ( )Casado(a)/vive com parceiro(a) ( )Viúvo(a) ( ) Divorciado(a) 

Situação ocupacional: ( )Empregado de empresa pública ( )Empregado de empresa privada  

( )Desempregado  ( )Pensionista/Aposentado  ( )Atividade sem remuneração 
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Escolaridade (Em anos): ___ Profissão:____________ Renda individual: __________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Bairro:__________________     Cidade: ______________________  UF: ________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Telefone Fixo:__________________ Telefone celular: _________________________ 

Quantas pessoas moram em sua residência? _______ Possui filhos: (  ) Sim (  ) Não   

Em caso afirmativo, quantos? ________.  Quantos são menores de idade? _________. 

Há quanto tempo possui o diagnostico concluído de DC? ______________________. 

Você participa de alguma associação, organização ou grupo de apoio para pacientes com 

restrições alimentares? (      ) Sim (      ) Não 

Em caso de afirmativo, qual? ________________  Há quanto tempo? ___________. 
 

INGESTA DIRETA DE GLÚTEN 
 

QUESTÕES Sim Não 
1.Eu não consigo manter a dieta totalmente isenta de glúten?   
2. Eu costumo fazer ingestão no dia a dia de alimentos que contenham 
glúten?   

3.Quando estou com fome tenho a tendência a não restringir a minha 
alimentação ao consumo de alimentos sem glúten?   

 
CONTAMINAÇÃO CRUZADA 

 
QUESTÕES Sim Não 

1.Eu manuseio e preparo minhas refeições em ambientes e com utensílios 
que são contaminados por glúten (Por exemplo: eu utilizo potes de geleia, 
margarina, manteiga, maionese, requeijão e temperos que são utilizados por 
quem come alimentos com glúten? 

  

2.Eu não tenho separado na minha residência os utensílios de uso geral, tais 
como: sanduicheira, liquidificador, esponja para lavagem de louças, micro-
ondas, forno elétrico, forno a gás, etc. Além disso, não faço higienização 
tripla desses utensílios? 

  

3.Eu não realizo higienização tripla quando utilizo utensílios que já tiveram 
contato com glúten? 

  

4.Quando saio de casa não tenho o hábito de fazer reconhecimento de 
estabelecimentos confiáveis, no que se refere à disposição de alimentos ou 
produtos sem glúten? 

  

5.Em buffets, restaurantes self-service e carrinhos de sobremesa não tenho 
o hábito de conferir se a disposição de travessas e talheres de servir 
favorecem a contaminação cruzada por glúten. 

  

6.Eu não costumo verificar rótulos e/ou composição/ingredientes quando 
vou comprar/utilizar produtos diversos (medicamento, itens de maquiagem, 
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hidratante, shampoo, condicionador, creme dental, antisséptico oral, 
desodorante, protetor solar, amaciante, sabão em pó, alvejante, detergente, 
repelente, materiais à base de látex que sejam pulverizados com pó, ração 
de cachorro, etc.)? 
 

DIFICULDADES PARA SEGUIR O REGIME TERAPEUTICO 
 

QUESTÕES Sim Não 
1.A ambiguidade na rotulagem dos alimentos e/ou não inserção de nome 
de alergênicos nos rótulos é (são) obstáculo (s) para que eu coma sem 
glúten? 

  

2. Quando você precisa de atendimento/acompanhamento de saúde (SUS 
ou particular), a rede de atenção à saúde está preparada para seu 
atendimento? 

  

3.O sabor e/ou a aparência dos alimentos sem glúten é (são) obstáculo (s) 
para que eu coma sem glúten? 

  

4.A necessidade de um maior tempo para o preparo dos alimentos sem 
glúten é obstáculo para que eu tenha uma dieta isenta de glúten? 

  

5.A restrição da comercialização de produtos sem glúten dificulta a minha 
adesão à dieta sem glúten? 

  

6.Os produtos sem glúten por serem mais caros, dificultam minha 
aquisição de alimentos sem glúten? 

  

7.Existe falta de entendimento em sua família que dificulta a realização do 
tratamento da doença celíaca ou do controle da sua saúde como celíaco? 

  

8.Você observa que a quantidade de atividades e/ou compromissos no seu 
dia a dia dificulta a realização e/ou controle do tratamento da DC? 

  

9. O valor que você ganha permite um regime terapêutico adequado da DC, 
de forma que sua renda é suficiente para comprar os alimentos corretos e 
necessários para o seu tratamento? 

  

 
CONHECIMENTO INSUFICIENTE 

 

QUESTÕES Sim Não 

1.Se resultados negativos à biópsia do intestino delgado e/ou aos exames 
sorológicos para controle da doença celíaca eu passo a comer e/ou inserir 
glúten novamente na minha dieta? 

  

2.Quando não apresento diarreia, dor e distensão abdominal, vômitos, 
enxaqueca, alterações do humor, dores nas articulações, cansaço, anemia 
e/ou dermatite herpetiforme, entendo que estou melhor da DC e que posso 
fazer ingestão vez ou outra de alimentos com glúten por entender que não 
sou tão sensível aos processos de contaminação? 

  

3.O principal órgão afetado pela doença celíaca é o estômago?   
4.Na doença celíaca ocorre um problema de digestão dos alimentos?   
5.São sintomas da doença celíaca: diarreia, vômitos, barriga inchada e 
pneumonia? 

  

6.Não existe predisposição genética na doença celíaca?   
7.A intolerância ao glúten na doença celíaca é transitória?   
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8.Para realização do diagnóstico de doença celíaca o padrão-ouro é a 
ultrassom abdominal total? 

  

9. O glúten é o mesmo que gordura?   
10. O indivíduo com doença celíaca deverá manter a dieta sem glúten, 
podendo ingerir somente um alimento com glúten uma vez por semana? 

  

11. O glúten está presente nos cereais, tais como: trigo, centeio, arroz, 
milho e cevada? 

  

12. Os indivíduos com doença celíaca podem utilizar substitutos de 
farinhas que contenham glúten, tais como: fécula de batata, gérmen de trigo 
e polvilhos? 

  

13.Se o indivíduo com doença celíaca ingere glúten e não apresenta 
sintomas, então o intestino não apresenta lesão alguma? 

  

14. A doença celíaca é controlável?   
 

SINTOMAS DA DOENÇA CELÍACA NOS ÚLTIMOS 30 DIAS 
 

GASTROINTESTINAIS 

Nº SINTOMAS Nunca Raramente Às vezes Quase 
sempre Sempre 

1 Diarreia 1 2 3 4 5 
2 Constipação 1 2 3 4 5 
3 Flatulência excessiva 1 2 3 4 5 
4 Náusea 1 2 3 4 5 
5 Vômito 1 2 3 4 5 
6 Dor abdominal 1 2 3 4 5 
7 Distensão abdominal 1 2 3 4 5 
8 Azia 1 2 3 4 5 
9 Inapetência 1 2 3 4 5 

10 
Anemia (não melhora 

mesmo em uso de 
medicamentos) 

1 2 3 4 5 

11 
Perda de peso não 

intencional, inesperada 
e/ou repentina 

1 2 3 4 5 

12 Estomatite 1 2 3 4 5 

NEUROLÓGICOS 

13 Irritabilidade ou mau 
humor 1 2 3 4 5 

14 Depressão 1 2 3 4 5 
15 Ansiedade 1 2 3 4 5 
16 Enxaqueca ou cefaleia 1 2 3 4 5 
17 Neuropatia periférica 1 2 3 4 5 

DERMATOLÓGICOS 

18 Alopecia 1 2 3 4 5 
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19 Dermatite herpetiforme  1 2 3 4 5 

MÚSCULOESQUELÉTICOS 

20 Cansaço ou fadiga 1 2 3 4 5 
21 Mialgias  1 2 3 4 5 
22 Artralgias  1 2 3 4 5 

 
PICTOGRAMA DE FADIGA 
Instrumento Pictograma de Fadiga (MOTA; PIMENTA; FITCH, 2009). 
 
A) INTENSIDADE: Quanto de fadiga você sentiu na última semana? 
 

 
(0) 

Nada 
 

(1) 
Um pouquinho 

(2) 
Moderamente 

(3) 
Muita 

(4) 
Extremamente 

B) IMPACTO: Quanto a sensação de fadiga impediu de fazer o que você queria fazer na 
última semana?  

 
(4) 

Eu consegui 
fazer tudo que 
habitualmente 

fazia 
 

(3) 
Eu consegui 
fazer quase 

tudo que 
habitualmente 

fazia 

(2) 
Eu consegui 

fazer algumas 
das coisas que 
habitualmente 

fazia 

(1) 
Eu só fiz o que 
tinha que fazer 

(0) 
Eu consegui 
fazer muito 

pouco 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

CELÍACOS EM GERAL 

 

Prezado (a) senhor (a),  
 

Você está sendo convidado (a) por Cristina Costa Bessa, mestranda do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), e pelos alunos Leonardo 
Alexandrino da Silva, Jorgiana Cavalcanti dos Santos e Patricia Fernandes Chaves, a 
participar da pesquisa intitulada “Validação clínica dos fatores relacionados do diagnóstico de 
enfermagem Controle ineficaz da saúde em indivíduos com doença celíaca", sob orientação da 
Dra. Nirla Gomes Guedes. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente 
as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Essa pesquisa tem por finalidade identificar quais os motivos que influenciam no 
controle da sua saúde em relação à doença celíaca. Para isso, é necessário avaliar indivíduos 
celíacos e, por isso, precisamos da sua autorização para coleta de dados de identificação, seu 
estado de saúde e fatores que possivelmente possam prejudicar o controle da sua condição de 
indivíduo celíaco. 

A entrevista e a avaliação do (a) senhor (a) acontecerá em aproximadamente 40 minutos. 
A sua participação não terá gastos, assim como você não será pago pela participação. Ressalta-
se que as informações coletadas somente serão utilizadas para a realização do nosso estudo e, 
também garantimos que a qualquer momento o senhor (a) terá acesso às informações sobre as 
avaliações e benefícios relacionados à pesquisa, assim como o esclarecimento de qualquer 
dúvida que possa surgir. 
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Salientamos que apesar dessa pesquisa não ter a necessidade de realização de 
procedimentos, ela pode trazer riscos mínimos, por existir a possibilidade do senhor(a) se sentir 
desconfortável por causa de algumas perguntas, testes e duração da entrevista. Em 
contrapartida, acredita-se que os resultados desse estudo contribuirão para que profissionais de 
saúde possam identificar com mais segurança sinais e sintomas de descontrole da saúde, bem 
como suas causas e, assim, criem intervenções específicas para cada celíaco. 

Informamos que a sua autorização no presente estudo poderá ser retirada a qualquer 
momento, sendo reservado o direito de não aceitar participar por qualquer razão, sem qualquer 
prejuízo. Garantimos que, ao apresentarmos dados desse trabalho à comunidade científica, o 
(a) senhor (a) não será identificado pelo nome e não será prestado nenhuma informação que 
possa identificá-lo(a). 

Será entregue ao (a) senhor (a) uma via deste termo de esclarecimento, o qual 
comprovará sua participação na pesquisa. Ressalta-se que as informações do estudo serão 
coletadas por mim e pelos três alunos acima citados, do curso de Enfermagem da UFC. 

Informo que estamos disponíveis, através dos contatos abaixo relacionados, para 
esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam surgir: 

 
Nome: Cristina Costa Bessa 
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo 
E-mail para contato: tinabessa@hotmail.com 
Telefones: (85) 99935-5192 / 98674-5480 
Nome: Leonardo Alexandrino da Silva 
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo 
E-mail para contato: alexandeinoleo@hotmail.com 
Nome: Jorgiana Cavalcanti dos Santos      
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo    
E-mail para contato: jorgiana-cavalcantii@hotmail.com 
Nome: Patricia Fernandes Chaves     
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo    
E-mail para contato: patricia.chaves.chaves.84@gmail.com 

 
 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira). 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
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Eu, ___________________________________________________________, ______anos, 
RG:_________________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 
como participante dessa pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer 
perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que 
responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada 
deste termo. 
 

Fortaleza, ______ de _________________ de 2017. 

 

______________________________________________ 
Participante 

 
__________________________________ 

Cristina Costa Bessa 
Pesquisador Principal 

 
 
 

__________________________________ 
Leonardo Alexandrino da Silva 
Bolsista de Iniciação Científica 

 

__________________________________ 
Jorgiana Cavalcanti dos Santos 
Bolsista de Iniciação Científica 

 
 
 

__________________________________ 
Patricia Fernandes Chaves 

Bolsista de Iniciação Científica 
 

APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

CELÍACOS DA ACELBRA 

 

 

Prezado (a) senhor (a),  
 

Você está sendo convidado (a) por Cristina Costa Bessa, mestranda do Departamento 
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará (UFC), e pelos alunos Leonardo 
Alexandrino da Silva, Jorgiana Cavalcanti dos Santos e Patricia Fernandes Chaves, a 
participar da pesquisa intitulada “Validação clínica dos fatores relacionados do diagnóstico de 
enfermagem Controle ineficaz da saúde em indivíduos com doença celíaca", sob orientação da 
Dra. Nirla Gomes Guedes. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente 
as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 
desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Essa pesquisa tem por finalidade identificar quais os motivos que influenciam no 
controle da sua saúde em relação à doença celíaca. Para tanto, é necessário avaliar os celíacos 
cadastrados na Associação dos Celíacos do Brasil – Ceará (ACELBRA-CE). Por isso 
precisamos da sua autorização para coleta de dados de identificação, seu estado de saúde e 
fatores que possivelmente possam prejudicar o controle da sua condição de indivíduo celíaco. 

A entrevista e a avaliação do (a) senhor (a) acontecerá em aproximadamente 40 minutos. 
A sua participação não terá gastos, assim como você não será pago pela participação. Ressalta-
se que as informações coletadas somente serão utilizadas para a realização do nosso estudo e, 
também garantimos que a qualquer momento o senhor (a) terá acesso às informações sobre as 
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avaliações e benefícios relacionados à pesquisa, assim como o esclarecimento de qualquer 
dúvida que possa surgir. 

Salientamos que apesar dessa pesquisa não ter a necessidade de realização de 
procedimentos, ela pode trazer riscos mínimos, por existir a possibilidade do senhor(a) se sentir 
desconfortável por causa de algumas perguntas, testes e duração da entrevista. Em 
contrapartida, acredita-se que os resultados desse estudo contribuirão para que profissionais de 
saúde possam identificar com mais segurança sinais e sintomas de descontrole da saúde, bem 
como suas causas e, assim, criem intervenções específicas para cada celíaco. 

Informamos que a sua autorização no presente estudo poderá ser retirada a qualquer 
momento, sendo reservado o direito de não aceitar participar por qualquer razão, sem qualquer 
prejuízo. Garantimos que, ao apresentarmos dados desse trabalho à comunidade científica, o 
(a) senhor (a) não será identificado pelo nome e não será prestado nenhuma informação que 
possa identificá-lo(a). 

Será entregue ao (a) senhor (a) uma via deste termo de esclarecimento, o qual 
comprovará sua participação na pesquisa. Ressalta-se que as informações do estudo serão 
coletadas por mim e pelos três alunos acima citados, do curso de Enfermagem da UFC. 

Informo que estamos disponíveis, através dos contatos abaixo relacionados, para 
esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam surgir: 

 
Nome: Cristina Costa Bessa 
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo 
E-mail para contato: tinabessa@hotmail.com 
Telefones: (85) 99935-5192 / 98674-5480 
Nome: Leonardo Alexandrino da Silva 
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo 
E-mail para contato: alexandeinoleo@hotmail.com 
Nome: Jorgiana Cavalcanti dos Santos      
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo    
E-mail para contato: jorgiana-cavalcantii@hotmail.com 
Nome: Patricia Fernandes Chaves     
Instituição: Departamento de Enfermagem da UFC 
Endereço: Rua Alexandre Baraúna, 1115, Rodolfo Teófilo    
E-mail para contato: patricia.chaves.chaves.84@gmail.com 

 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 
Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344. (Horário: 08:00-12:00 
horas de segunda a sexta-feira). 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 
avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 
humanos. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 
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Eu, ___________________________________________________________, ______anos, 
RG:_________________________, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 
como participante dessa pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer 
perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que 
responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada 
deste termo. 
 

Fortaleza, ______ de _________________ de 2017. 

 

______________________________________________ 
Participante 

 
__________________________________ 

Cristina Costa Bessa 
Pesquisador Principal 

 
 
 

__________________________________ 
Leonardo Alexandrino da Silva 
Bolsista de Iniciação Científica 

 
__________________________________ 

Jorgiana Cavalcanti dos Santos 
Bolsista de Iniciação Científica 

 
 
 

__________________________________ 
Patricia Fernandes Chaves 

Bolsista de Iniciação Científica 

ANEXO A – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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