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RESUMO  
Introdução: A dieta sem glúten ou glúten free é um estilo de alimentação baseada 
na eliminação do consumo de glúten, que é uma substância composta pelos 
grupos de proteínas: gliadina e glutenina, sendo encontradas em grãos de trigo, 
cevada e centeio. Existem indivíduos, que possuem doença celíaca, que não 
podem ingerir glúten por incapacidade de absorção, já outras pessoas optam 
pela eliminação deste composto visando apenas alcançar resultados de 
emagrecimento. Entretanto, não existem evidências científicas de que a 
exclusão dessa substância da alimentação para indivíduos sem alguma 
disfunção possa promover perda de peso, ou melhorar o estado geral de saúde. 
Objetivo: Comparar informações nutricionais, ingredientes e preços dos produtos 
alimentícios “sem glúten” e “com glúten”. Metodologia: Estudo transversal 
analítico e descritivo através de análise dos rótulos de produtos alimentícios, 
realizado entre os meses de agosto e novembro de 2021, utilizando produtos de 
panificação com glúten e sem glúten encontrados nos supermercados da cidade 
de Governador Valadares/MG. Resultado: Ao analisar a composição nutricional 
não foram constatadas diferenças estatisticamente significativas entre os valores 
energéticos entre os produtos com glúten e sem glúten. Além disso, verificou-se 
que a quantidade de proteínas foi estatisticamente menor nos produtos sem 
glúten. Em relação ao preço, o valor dos produtos isentos de glúten foi 
significativamente maior comparado aos que tinham glúten. Conclusão: Diante 
dos resultados, pôde-se verificar que a substituição de produtos com glúten por 
produtos sem glúten não é compensatória, sendo necessária essa restrição 
somente para indivíduos que possuem doenças relacionadas a esse composto. 
Nesse sentido, para indivíduos que buscam melhora na qualidade de vida, é 
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indispensável a orientação do profissional nutricionista, para que isso aconteça 
de forma adequada. 
 
Palavras-chave: Glúten, Rotulagem De Alimentos, Informação Nutricional, 
Doença Celíaca, Dieta Livre De Glúten. 
 
ABSTRACT 
The gluten-free diet is a style of eating, based on the elimination of the 
consumption of gluten, which is a substance composed with groups of two 
proteins, gliadin and glutenin, and is found in wheat, barley and rye grains. There 
are individuals, known as celiacs, who cannot ingest gluten due to inability to 
absorb it, while other people choose to eliminate this compound in order to 
achieve weight loss results. However, there is no scientific evidence that the 
exclusion of this substance from the diet of individuals without any dysfunction 
can promote weight loss or improve general health. To compare nutritional 
information, ingredients and prices of “gluten-free” and “gluten-containing” food 
products, in order to present their characteristics and qualities, demystifying the 
idea that a gluten-free product is healthier than those containing gluten. 
Observational and descriptive study of food product labels were done in August 
and November 2021 using gluten-free and gluten-free bakery products, found in 
supermarkets in the city of Governador Valadares/MG. After analyzing the 
nutritional composition, no statistically significant differences were found between 
the energy values of both products. Furthermore, it was found that the amount of 
protein was statistically lower in gluten-free products. The value of gluten-free 
products was significantly higher compared to those that had gluten. In view of 
the results, it was found that the replacement of products with gluten for products 
without gluten is not compensatory. The restriction is only necessary for 
individuals who have diseases related to this compound. For individuals seeking 
to improve their quality of life, a professional nutritionist guidance is essential to 
happen properly. 
 
Keywords: Gluten, Food Labeling, Nutrition Information, Celiac Disease, Gluten 
Free Diet. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

O glúten é composto por dois grupos de proteínas: as gliadinas e as 

gluteninas. A combinação dessas proteínas contribui para que os alimentos 

mantenham seu formato e para que possam criar uma massa viscoelástica, 

melhorando a textura, elasticidade, coesão, viscosidade, sabor e retenção de 

umidade do produto (BIESIEKIERSKI, 2017, ANJOS, et al. 2017). 
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O glúten está presente em muitos alimentos, como o trigo e seus 

derivados, por isso existe uma alta prevalência do consumo desse composto 

(LOPES, 2017). 

Por outro lado, existem indivíduos que são orientados a não ingerir 

alimentos com glúten, dada a incapacidade de absorção do nutriente. A essa 

incapacidade ou dificuldade de digestão dá-se o nome de doença celíaca (DC) 

(LOPES, 2017).  

A forma clássica da DC manifesta-se nos primeiros anos de vida, tendo 

como principais sintomas a diarreia crônica, vômitos, irritabilidade, anorexia, 

déficit de crescimento, distensão abdominal, diminuição do tecido celular 

subcutâneo e atrofia da musculatura glútea (LIU, et al, 2014). 

Atualmente, o tratamento médico mais eficaz para os portadores da DC é 

a redução e até mesmo a exclusão de alimentos e produtos que contenham 

glúten. No entanto, a carência de informações sobre a qualidade nutricional 

desses produtos ressalta para a necessidade de pesquisas sobre o tema 

(MORAIS, et al. 2014, VALENTE; CANTANHEDE, 2020). 

Nesse sentido, a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, determinou que 

os fornecedores de alimentos industrializados devem exibir em seus rótulos e 

embalagens, a expressão “contém glúten” (CG) ou “não contém glúten” (NCG), 

de forma clara e precisa, para assim auxiliar o consumidor a realizar escolhas 

alimentares mais conscientes (Brasil, 2003). 

Essa obrigatoriedade de informação na rotulagem nutricional é uma das 

ações definidas pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição para a redução 

dos índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônico degenerativas, 

associadas aos hábitos alimentares da população. Desse modo, tem como 

função transmitir informações nutricionais importantes e parâmetros indicativos 

de qualidade e segurança sobre os alimentos aos consumidores, e para tal, 

precisa estar de acordo com as legislações relacionadas vigentes (BRASIL, 

2001). 

Cabe ressaltar, que apesar da dieta livre de glúten ser recomendada 

apenas para indivíduos sensíveis ao glúten, pessoas não portadoras da DC têm 
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se tornado adeptas a esse tipo de dieta. Inclusive muitos consumidores a 

reputam como mais saudável, menos calórica e mais satisfatória para a perda 

de peso (ARAÚJO, 2019).  

Assim, parte da população, objetivando ter uma alimentação saudável, ou 

alcançar resultados de emagrecimento de forma mais rápida, tem substituído os 

produtos com glúten por produtos sem glúten (NASCIMENTO; SOUZA, 2018).  

Todavia, é importante frisar que não existem evidências científicas de que 

a isenção do glúten na dieta de indivíduos sem disfunção relacionada, possa 

apresentar alguma vantagem nutricional, promover a perda de peso ou melhorar 

o estado geral de saúde. Isso, porque muitos produtos podem apresentar altos 

teores de gordura, sódio e açúcar (MARTINS, 2015), desencadeando 

consequências clínicas, físicas, emocionais e psicológicas (SILVA; PIRES, 

2019). 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi realizar a comparação das 

informações nutricionais, ingredientes e preços dos produtos alimentícios “sem 

glúten” e “com glúten”, a fim de apresentar à população as características e 

qualidades desses produtos.  

 

2 GLÚTEN E DOENÇA CELÍACA 

O glúten é compreendido como sendo um conjunto de proteínas de 

armazenamento específico à composição de cereais como trigo, cevada e 

centeio (CUNHA, 2019). Essa proteína é imprescindível para a produção de 

massas e na panificação de maneira geral, conferindo viscoelasticidade e 

melhorando a textura, o sabor e a retenção de umidade do produto final (DRUB, 

2019, PINTO, et al. 2019). 

A formação do glúten se inicia quando a farinha de trigo e a água são 

misturados, e sofrem a ação de um trabalho mecânico. Logo, à medida que a 

água começa a se misturar com as proteínas insolúveis, glutenina e gliadina, a 

rede de glúten começa a ser formada (VIANA, 2017, LARA; KMIECIK, 2018). 

Em indivíduos que possuem a DC, as complicações são provocadas pela 

inflamação ocasionada pela gliadina e a glutenina, podendo causar tanto 



 

  
14 

  
Europub Journal of Health Research, Portugal, v.3, n.1, p. 9-30, jan./apr., 2022 

sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito, constipação, dor e distensão 

abdominal, perda de peso, quanto sintomas extra intestinais, como fadiga, 

anemia por deficiência de ferro, além de problemas neurológicos e psicológicos. 

(NASCIMENTO e CANTO, 2018, DRUB, 2019). 

Dessa maneira, no intuito de reduzir os efeitos negativos no organismo, 

bem como melhorar a qualidade de vida, a adesão de uma dieta livre de glúten 

é a única forma de tratamento para indivíduos com alguma desordem 

relacionada a esse composto (DRUB, 2019). 

 

2.1 QUALIDADE NUTRICIONAL DOS PRODUTOS SEM GLÚTEN 

A dieta fundamentada em produtos sem glúten é muitas vezes marcada 

por um teor reduzido de alguns componentes nutricionais, como proteínas, 

minerais e fibras (DRUB, 2019). Tais características se dão pelo fato de que os 

produtos sem glúten comumente não são enriquecidos, são feitos de farinha 

refinada, amido ou fécula. Assim, podem não apresentar os mesmos níveis de 

nutrientes que os produtos com glúten (FIGUEIRA, 2011).  

Além do mais, os produtos sem glúten geralmente dispõem de grande 

quantidade de gorduras saturadas, açúcares e sódio, fazendo com que o perfil 

nutricional de dietas com a exclusão de glúten, seja carente em minerais como 

magnésio e zinco, e tenha quantidade elevada de lipídios e gordura trans (DRUB, 

2019). 

Nessa perspectiva, muitos dos indivíduos que consomem produtos sem 

glúten apresentam obesidade, resistência à insulina ou síndrome metabólica, ao 

fato de que possuem grande quantidade de ácidos graxos saturados, açúcares 

e sódio (DRUB, 2019). À vista disso, algumas empresas adicionam fibras nos 

seus produtos alimentícios no intuito de melhorar a qualidade nutricional dos 

produtos sem glúten. (GARSKE, et al. 2020). 

 

2.2 MARKETING NUTRICIONAL E O CONSUMO DE GLÚTEN 
Atualmente, no mercado há uma crescente demanda e disponibilização 

de produtos sem glúten, direcionados especialmente a uma população com 

restrição alimentar, como no caso da DC. Outro fator que tem contribuído para o 
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aumento desses produtos nas prateleiras dos supermercados são as dietas da 

moda, que têm associado a exclusão do glúten da dieta à perda de peso, e a 

benefícios à saúde, associação essa que não apresenta nenhuma evidência 

científica (DRUB, 2019, FEITOSA, et al. 2019). 

Buscando atender as demandas e lucrar com as tendências muitas 

indústrias produzem versões sem glúten de diversos produtos, alegando que 

possuem maior qualidade. Tais afirmações são feitas em sua maioria, por meio 

de anúncios e informações nas embalagens, ou seja, utiliza-se do marketing 

nutricional para influenciar na escolha e hábitos alimentares dos consumidores, 

impulsionando, consequentemente, as suas vendas (DRUB, 2019). 

Nesse aspecto, o que se observa é que grande parte das informações 

obtidas por esses indivíduos são adquiridas por meios virtuais, como a internet 

e redes sociais, os quais propiciam a disseminação de informações enganosas, 

por meio de um marketing nutricional virtual embasado em mitos que envolvem 

o glúten (FALLAVENA, 2015). Sendo assim, a denominação "não contém glúten" 

tornou-se uma informação útil à indústria, no contexto do marketing nutricional, 

sendo muitas vezes interpretada pelo consumidor como um alimento mais 

saudável (DRUB, 2019).  

As rotulagens dos produtos apresentam parte dessa estratégia comercial, 

veiculando os principais apelos nutricionais.  Entretanto, essa estratégia pode 

induzir os consumidores a considerar que um determinado produto é saudável, 

quando de fato ele não é (DRUB, 2019, MANTOVANI; THEODORO; CHILANTI, 

2018). 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de estudo transversal analítico e descritivo dos rótulos de 

produtos alimentícios, realizado entre os meses de agosto e novembro de 2021, 

utilizando produtos de panificação com glúten e sem glúten.  

Foram considerados os seguintes tipos de alimentos: pães, torrada, 

biscoitos e bolos, disponíveis e comercializados em duas grandes redes de 
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supermercados da cidade de Governador Valadares – Minas Gerais, não 

havendo necessidade de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  

Para critérios de seleção dos produtos, foram incluídos produtos de 

panificação, disponíveis nas redes de supermercado selecionadas e de menor 

valor, para ambos os grupos. Para cada produto “com glúten” selecionado, foi 

escolhido um produto similar da categoria “sem glúten”, a fim de minimizar 

possíveis vieses de seleção. 

A amostra final foi composta por 20 produtos, divididos em 2 grupos, (com 

glúten [CG]: n=10; sem glúten [SG]: n=10). Os produtos selecionados foram: 

biscoito água e sal, biscoito maria, biscoito recheado, bolo de chocolate, bolo de 

laranja, cookie, pão de batata, pão de forma integral, pão de forma tradicional e 

torrada. 

Por meio da análise dos rótulos dos produtos de panificação, foi verificada 

a descrição dos ingredientes, aditivos alimentares e informações nutricionais. 

Além disso, foram observadas as informações complementares presentes nas 

embalagens e o preço dos produtos. Como forma de padronização, e para 

preservar a identidade da marca, foi definido para cada produto, a utilização de 

identificação por meio de letras (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J). 

Ademais, para a comparação entre grupos sobre as informações 

nutricionais e preço dos produtos, inicialmente foi realizado a padronização das 

informações nutricionais para 100g, seguido pela realização do teste de Shapiro-

Wilk para verificação das variáveis, onde os resultados retomaram para dados 

normais/paramétricos. Após o teste de normalidade, a análise conduzida foi o 

teste t de Student para comparação entre os grupos. Os dados foram descritos 

em média, desvio-padrão e frequências absolutas e relativas. O valor de p 

significativo foi estabelecido como p < 0,05 e todas as análises foram trabalhadas 

pelo software JAMOVI 1.2 para Windows e Excel. 
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4 RESULTADOS  

Após analisar os rótulos dos 20 produtos selecionados, observou-se um 

total de 80 ingredientes, conforme demonstrado na tabela 1 e 2, não incluídos 

os aditivos químicos, que foram considerados separadamente. 

 

Tabela 1: Ingredientes encontrados nos produtos sem glúten. 

Grupo SG: Ingredientes 
Encontrados 

Frequência 
absoluta 
(n) 

Frequência 
relativa (%) 

Açúcares e doces   

Açúcar 9 90 

Açúcar caramelizada, 1 10 

Dextrose 1 10 

Lactose 2 20 

Maltodextrina 2 20 

Xarope de açúcar 1 10 

Xarope de arroz 1 10 

Xarope de glucose 2 20 

Cereais – Extrato, Farelos, 
Fibras e Flocos 

  

Fibra de aveia sem glúten 1 10 

Fibra de cítricos 3 30 

Fibras vegetais (bambu) 2 20 

Fibra vegetal (psyllium) 5 50 

Flocos de batata 1 10 

Flocos de coco   

Cereais – Farinhas   

Amido de milho 9 90 

Amido mandioca de 
modificado 

3 30 

Amido de milho modificado 1 10 

Farinha de arroz 6 60 

Farinha de lentilha 1 10 

Farinha de milho 4 40 

Farinha de soja 4 40 

Farinha de trigo sarraceno 1 10 

Fécula de batata 1 10 

Fécula de mandioca 1 10 

Cereais – Grãos   

Sementes de girassol 1 10 

Sementes de linhaça 1 10 

Leguminosas   

Proteína de ervilha 1 10 

Proteína de soja 5 50 

Óleos e gorduras   

Gordura de coco 1 10 

Gordura de palma 3 30 

Manteiga 1 10 

Manteiga de cacau 1 10 

Margarina vegetal 1 10 
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Óleo de canola 1 10 

Óleo de girassol 4 40 

Óleo de girassol alto oleico 1 10 

Óleo de palma 2 20 

Óleo de palmiste 1 10 

Óleo de soja 1 10 

Creme de leite 1 10 

Proteínas   

Leite integral em pó 3 30 

Ovo 3 30 

Sais   

Sal 10 100 

Sal marinho 1 10 

Sódio 1 10 

Outros   

Água 6 60 

Cacau em pó 1 10 

Cacau magro em pó 1 10 

Massa de cacau 1 10 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 2: Ingredientes encontrados nos produtos com glúten. 

Grupo CG: Ingredientes 
Encontrados 

Frequência 
absoluta 

(n) 

Frequência 
relativa (%) 

Açúcares e doces   

Açúcar 9 90 

Açúcar Invertido 4 40 

Açúcar Mascavo 1 10 

Glucose 2 20 

Maltodextrina 2 20 

Cereais – Extrato, Farelos, Fibras 
e Flocos 

  

Extrato de Malte 2 20 

Extrato de Malte de Cevada 1 10 

Cereais – Farinhas   

Amido de Milho 4 40 

Farinha de Rosca 1 10 

Farinha de Trigo Enriquecida com 
Ferro e Ácido Fólico 

9 90 

Farinha de Malte de Trigo Torrada 1 10 

Farinha de trigo integral 1 10 

Cereais – Grãos   

Grãos 1 10 

Óleos e gorduras   

Gordura de Palma 1 10 

Gordura Vegetal 7 70 

Margarina 1 10 

Óleo Vegetal 1 10 

Proteínas   

Glúten 3 30 

Ovos 1 10 

Ovo Integral Pasteurizado 2 20 



 

  
19 

  
Europub Journal of Health Research, Portugal, v.3, n.1, p. 9-30, jan./apr., 2022 

Soro de Leite 1 10 

Soro de Leite em Pó 4 40 

Sais   

Sal 10 100 

Sal Hipossódico 1 10 

Outros   

Batata “in natura” 1 10 

Cacau em Pó 2 20 

Gotas Sabor Chocolate 1 10 

Laranja Desidratada 1 10 

Líquor de Cacau 1 10 

Permeado de Soro de Leite 1 10 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os compostos mais frequentes encontrados na lista de ingredientes foram 

o açúcar (n= 9; 90%) e o sal (n= 10; 100%) em ambas categorias. 

No presente trabalho também foram analisados os aditivos químicos 

encontrados nos produtos, totalizando 47 tipos. As substâncias que 

apresentaram maior frequência foram hidroxipropilmetilcelulose (n= 6; 60%), 

bicarbonato de sódio (n= 6; 60%), acidificante: ácido cítrico (n= 5; 50%), 

aromatizante natural (n= 5; 50%), nos produtos sem glúten, e lecitina de soja (n= 

6; 60%), aromatizante (n= 5; 50%) e propionato de cálcio (n= 5; 50%) nos 

produtos com glúten, conforme as Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3: Aditivos químicos encontrados nos produtos sem glúten. 

Grupo SG: Aditivos Encontrados 
Frequência 
absoluta (n) 

Frequência 
relativa (%) 

Aromatizantes   

Aroma natural de laranja 1 10 

Aromatizante natural 5 50 

Emulsificantes   

Ésteres de ácidos graxos 
com poliglicerol 

2 20 

Ésteres monoacetiltartáricos 
e diacetiltartáricos 

2 20 

Mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos 

4 40 

Lecitina de soja 3 30 

Polisorbato 80 2 20 

Espessantes   

Hidroxipropilmetilcelulose 6 60 

Fermentos químicos   

Bicarbonato de amônio 4 40 

Bicarbonato de sódio 6 60 

Fosfato monocálcico 2 20 

Pirofosfato ácido de sódio 2 20 
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Umectantes   

Glicerina 2 20 

Sorbitol 2 20 

Outros   

Acidificante: ácido cítrico 5 50 

Acidulante 1 10 

Conservante: propianato de 
cálcio 

1 10 

Fermento biológico 5 50 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Tabela 4: Aditivos químicos encontrados nos produtos com glúten. 

Grupo CG: Aditivos Encontrados 
Frequência 
absoluta (n) 

Frequência 
relativa (%) 

Conservadores   

Ácido Sórbico 1 10 

Propionato de Cálcio 5 50 

Sorbato de Potássio 2 20 

Emulsificantes   

Éster de ácido tartárico 
diacetilado de mono e diglicerídeo 

1 10 

Lecitina de soja 6 60 

Mono e Diglicerídeos de 
Àcidos graxos 

4 40 

Polisorbato 60 2 20 

Polisorbato 80 2 20 

Estabilizantes   

Estearoil-2-lactil- Lactato de 
Sódio 

3 30 

Estearoil-2-lactil Lactado de 
Cálcio 

1 10 

Goma Xantana 2 20 

Fermentos químicos   

Bicabornato de Amônio 4 40 

Bicarbonato de Sódio 6 60 

Pirofosfato Àcido de Cálcio1 1 10 

Pirofosfato Àcido de Sódio 3 30 

Fosfato Monocálcio 3 30 

Melhorador de Farinha   

Ácido Ascórbico 2 20 

Metabissulfito de Sódio 1 10 

Azodicarbonamida 1 10 

Umectante   

Antiumectante Carbonato de 
Cálcio 

1 10 

Sorbitol 2 20 

Outros   

Aromatizante 5 50 

Corante Caramelo IV 1 10 

Fermento Biológico 1 10 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Com relação a análise da composição nutricional, não houve diferença 

estatísticamente significativa entre os valores energéticos dos produtos com e 

sem glúten, ou acerca dos valores (em gramas) de carboidratos, gorduras totais, 

saturadas e trans, fibra alimentar e sódio. Ao analisar a quantidade de proteínas 

dos produtos, observou-se que esse macronutriente foi estatisticamente menor 

nos produtos SG (p = 0,011). Conforme demonstrado no quadro 1. 

 

Quadro 1: Descrição dos dados e análise estatística entre grupos. 

 
Variáveis 

 
Grupo CG 

n = 10 

 
Grupo SG 

n = 10 

Comparação entre 
grupos (teste t de 

Student) 

Df Valor de p 

Valor energético (Kcal) 150 ± 40,4 149 ± 44,9 18.0 0,955 

Carboidratos (g) 23,1 ± 7,45 22,1 ± 2,85 18.0 0,696 

Proteínas (g) 3,82 ± 2,02 1,85 ± 0,868 18.0 0,011* 

Gorduras totais (g) 4,81 ± 2,26 5,49 ± 4,05 18.0 0,167 

Gorduras saturadas (g) 2,05 ± 1,16 1,77 ± 1,80 18.0 0,689 

Gordura trans (g) 0 0 18.0 - 

Fibra (g) 1,43 ± 1,52 2,29 ± 1,75 18.0 0,256 

Sódio (mg) 159 ± 54,3 215 ± 99,4 18.0 0,139 

Preço (R$) 4,92 ± 2,61 15,70 ± 2,40 16.0 < 0,001** 

 

Dados descritos em média e desvio-padrão/ Fonte: Dados da pesquisa, 

2021. *p<0,05 ** p<0,001Com relação ao preço dos produtos SG, foi 

significativamente maior se comparado aos produtos CG (p < 0,001). A média 

de preços para os produtos sem glúten foi de R$ 15,70 ± 2,40, e para os com 

glúten foi de R$ 4,92 ± 2,61 (Quadro 1). 

Além disso, também foi constatado o uso de informações nutricionais 

complementares, conforme resumido nas tabelas 5 e 6.  

 

Tabela 5: Informações complementares dos produtos sem glúten. 

Informações Complementares SG Quantidade % 

Com fibra 1 10 

Fonte de Fibras 3 30 

Sem Conservantes 6 60 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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Tabela 6: Informações complementares dos produtos com glúten. 

Informações Complementares CG Quantidade % 

Baixo em Gordura Trans 1 10 

Baixo Teor de Açúcares 1 10 

Livre de Colesterol 1 10 

Rico em Fibras 1 10 

Sem Gordura Trans 2 20 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Os resultados das análises dos produtos sem glúten contemplam 

informações adicionais como “Sem Conservantes”, apresentado em 60% dos 

produtos. Já os produtos com glúten, a denominação mais frequente foi “Sem 

Gordura Trans”, presente em 20% dos produtos. 

 

5 DISCUSSÃO 

Um dos ingredientes mais utilizados na cozinha e no processamento de 

alimentos é o sal, principal fonte de sódio.  Assim, é comum que os produtos 

industrializados apresentem grandes quantidades desse nutriente, visto que ele 

aumenta o prazo de validade, intensifica o sabor e até mesmo disfarça sabores 

indesejáveis. Todavia, não se pode olvidar que produtos com altos teores de sal, 

contribuem para o surgimento de diversas doenças, como a hipertensão arterial 

(ALENCAR, 2020). 

Um produto para ser considerado de baixo teor de sódio deve fornecer no 

máximo 120 mg de elemento, já para ser considerado muito baixo deve fornecer 

40mg, e para ser classificado como isento de sódio deve fornecer 5mg de sódio 

por 100g ou ml (BRASIL, 2012). 

Neste estudo apresentado, os produtos com glúten analisados 

demonstraram teores elevados de sódio, com índice em média 159 mg. Já os 

produtos sem glúten, apresentaram em média 215mg. 

Esse resultado também foi observado em um estudo realizado pelo 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 2017, que teve como 

objetivo avaliar a qualidade nutricional com base na declaração nutricional de 

bolachas sem glúten, sendo que foi observado teores elevados de gordura e sal 

nos produtos analisados (CAPELAS, 2017).  
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Com relação ao açúcar, este não precisa ser necessariamente citado na 

lista de ingredientes, podendo ser trocada sua nomenclatura, utilizando 

possíveis nomeações, tais como: glucose de milho, maltodextrina, xarope de 

malte, frutose, dextrose, açúcar light, açúcar invertido, açúcar mascavo, xarope 

de malte, açúcar de confeiteiro, sacarose, melado, melaço, xarope de glicose e 

glucose (ÁVILA e GOMES, 2018). 

O consumo elevado de açúcar impacta no aumento de doenças crônicas 

não-transmissíveis, como a diabetes e obesidade, além de causar problemas 

circulatórios o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diante disso é 

necessário que o consumo desse nutriente seja moderado para evitar riscos à 

saúde (PEREIRA e AMORIM, 2019).  

No presente estudo o açúcar foi encontrado através da avaliação 

realizada em cada rótulo dos produtos analisados, e esteve presente em 90% 

em ambas categorias.  

O açúcar também foi encontrado com diferentes nomenclaturas, em forma 

de compostos semelhantes. Nos produtos sem glúten, o açúcar foi identificado 

como açúcar caramelizada, dextrose, maltodextrina, xarope de açúcar, xarope 

de arroz e xarope de glucose. Já nos produtos com glúten, o açúcar aparece 

como açúcar invertido, açúcar mascavo, glucose e maltodextrina. 

Estudos indicam que uma das principais orientações em relação 

à rotulagem alimentar consiste em identificar se o açúcar está camuflado em 

forma de compostos semelhantes (ÁVILA e GOMES, 2018). 

De acordo com uma pesquisa realizada em João Pessoa/PB sobre as 

dificuldades na leitura e interpretação de rótulos alimentares, alguns 

participantes tiveram maior dificuldade em identificar lactose, dextrose, 

maltodextrina, polidextrose e surbitol como compostos semelhantes ao açúcar, 

nos produtos industrializados que foram analisados (CARVALHO, 2018).  

Diante disso, é importante que a população tenha conhecimento sobre a 

lista de ingredientes presente nos produtos, visto que a mesma possibilita a 

avaliação da composição dos alimentos, além de mostrar a quantidade 
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acentuada de ingredientes que podem causar danos à saúde do consumidor 

quando ingeridos em excesso (MORAIS, et al. 2020). 

De acordo com a RESOLUÇÃO - RDC Nº 259, DE 20 DE SETEMBRO 

DE 2002, os produtos devem conter obrigatoriamente em suas embalagens as 

listas de ingredientes, todas em ordem decrescente e da respectiva proporção, 

ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade e o último, 

em menor quantidade no produto (BRAIL, 2002). 

Os aditivos são adicionados aos produtos sem glúten com o objetivo de 

melhorar a qualidade do produto, fornecer melhor viscosidade da massa, textura, 

além de aumentar a vida de prateleira (TORNISIELLO, et al. 2019).  

De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Brasília 

(ARAÚJO, 2019) em relação a composição nutricional de pães sem glúten 

comercializados no Brasil, verificou-se que um dos aditivos que apresentou 

maior frequência nas amostras foi o propionato de cálcio, este que, em nosso 

estudo, também foi encontrado em maior frequência, porém nos produtos com 

glúten. Uma possível justificativa para esse resultado é que os produtos 

analisados por ARAÚJO, 2019 eram apenas pães, sendo que no presente 

estudo também foram analisados outros produtos além de pães, como biscoitos 

e bolos.  

O propionato de cálcio age como conservante, com o objetivo de 

aumentar a durabilidade e estabilidade do produto (ARAUJO, 2019). 

Ao analisar a composição nutricional, dos produtos com e sem glúten foi 

observado que apenas a proteína apresentou diferença estatística significativa, 

onde a média nos produtos com glúten foi de 3,82 gramas e nos sem glúten de 

1,85 gramas, em relação aos outros resultados não houve diferença significativa.  

Uma possível justificativa para que a proteínas nos produtos com glúten 

tenha se destacado tem relação com os ingredientes adicionados, como a 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de malte de trigo 

torrada e farinha de trigo integral, que possuem alto teor desse nutriente e, 

assim, aumenta o valor nutricional dos produtos. A proteína presente nesses 

ingredientes dispõe um papel essencial na panificação, sendo, por exemplo, 
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responsável pela funcionalidade do trigo, atribuindo propriedades viscoelásticas 

à massa (CARLI; SEIDEL; MARAN, 2017). 

Com relação ao preço dos produtos analisados, aqueles isentos de glúten 

foram significativamente maior comparado aos produtos de panificação com 

glúten, apresentando uma média nos produtos com glúten de R$ 4,82 e nos sem 

glúten de R$ 15,70.  

O custo mais elevado dos produtos de panificação sem glúten está 

relacionado às adaptações à falta da farinha de trigo e o componente 

investigativo para alcançar qualidade nutricional e aceitabilidade do novo 

produto, devido aos cuidados que a indústria adota para evitar a contaminação 

cruzada na produção e na embalagem do produto, o que exige linhas de 

produção ou mesmo instalações exclusivas para fabricação (NOGUEIRA, et al. 

2020).  

De acordo com AFONSO (2016), na análise comparativa de preços de 

mercado entre produtos sem glúten e com glúten, das amostras consideradas, 

os produtos alimentares específicos sem glúten, apresentaram preços mais 

elevados em todos os casos, com diferenças de custos que variam entre 300% 

e 65%. 

O trabalho também coligiu dados em relação ao uso de Informação 

Nutricional Complementar (Declarações de Propriedades Nutricionais), 

normatizadas pela ANVISA na Resolução 54, de 12 de novembro de 2012, 

exibindo representações que implicam que os produtos possuem propriedades 

nutricionais particulares, não apenas, em relação ao seu valor energético ou ao 

seu conteúdo de proteínas, gorduras e carboidratos (BRASIL, 2012).  

Os produtos que foram analisados para o presente estudo apresentaram 

informações complementares, como com fibra, fonte de fibras e sem 

conservantes, nos produtos sem glúten. Já os produtos com glúten continham 

informações complementares, como baixo em gorduras trans, baixo teor de 

açúcar, livre de colesterol, rico em fibras e sem gorduras trans.  

Para o produto ser considerado fonte de fibras, o mesmo deve apresentar 

3g de fibras por 100g do produto, já para ser classificado com alto conteúdo de 



 

  
26 

  
Europub Journal of Health Research, Portugal, v.3, n.1, p. 9-30, jan./apr., 2022 

fibra, deve apresentar 6g de fibras por 100g do produto. Em relação ao teor de 

gorduras trans, para o produto ser considerado como isento de gorduras trans, 

este deve conter no máximo 0,1g de gorduras trans por 100g do produto 

(BRASIL, 2012). 

 

6 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados encontrados é possível determinar que a troca de 

produtos com glúten por produtos sem glúten é necessária somente para 

indivíduos que possuem alguma disfunção relacionada a esse composto, como 

a doença celíaca.  

Ademais, observou-se que alimentos isentos de glúten não apresentam 

propriedades nutricionais superiores aos produtos com glúten, já que 

demonstraram excesso de aditivos, açúcar e sal, para exercerem a função do 

glúten. A proteína é o único macronutriente que manifesta diferença significante, 

expressando maior quantidade nos produtos com glúten.  

Além do mais, foi constatado que os produtos isentos de glúten 

expressam custos elevados em relação aos produtos tradicionais, não 

compensando a substituição.  

Por fim, faz-se necessário reiterar a importância do papel do profissional 

nutricionista no acompanhamento das pessoas que fazem dieta restrita ao 

glúten, com a finalidade de promover qualidade de vida e saúde. É fundamental 

que esse profissional seja consultado para que se possa ter uma melhor leitura 

e compreensão das informações contidas nos rótulos, além de conhecer as 

vantagens e desvantagens desta dieta, e assim fazer escolhas conscientes de 

alimentos com qualidade, e de fato promover hábitos alimentares mais 

saudáveis. 
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