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Oi! Sou a Célia Celíaca e quero contar para você porque resolvi 
fazer este Pequeno Manual de Sobrevivência Pós-diagnóstico. 
Sei que para muitos o diagnóstico de Doença Celíaca (D.C) é um 
choque. Mas também sei que, para tantos outros, representa 
um alívio finalmente saber do motivo de sofrimento de uma vida 
toda. Foi assim comigo.

Não sei se você sofreu a vida toda com sintomas como eu, ou
se você é um assintomático. O fato é que os cuidados para quem 
é celíaco são os mesmos, com ou sem sintomas. Não se cuidar 
pode trazer graves consequências. Eu sou hipersensível ao 
glúten. Sei quando me contamino, porque sinto os efeitos (nada 
agradáveis, diga-se) na hora. 
Nem todos têm a assistência de alguém no pós-diagnóstico, eu 
não tive. Demorou para que eu reunisse informações, soubesse 
aonde buscar apoio e boas fontes para tirar minhas dúvidas. 
Foram anos e ainda não sei de tudo.
E isso nos traz aqui, a este manual. Porque eu gostaria muito 
que alguém tivesse feito um desses para mim quando fui diag-
nosticada. Aí eu não teria sofrido com tantas contaminações, 
nem complicado minha saúde.

Chamei de Pequeno Manual porque é isso mesmo, as infor-
mações que ele contém não encerram o assunto. Como eu, 
você vai precisar buscar mais conhecimento, saber tudo o que 
puder sobre a D.C. para viver com mais qualidade e saúde. Mas 
aqui está a orientação que você precisa para começar essa nova 
jornada livre de glúten!  Trago links úteis e confiáveis para esse 
aprofundamento, troca de informações e apoio tão necessários 
neste momento.

Força na peruca, gente!
(mas confere se a peruca é gluten free)

Célia Celíaca
ps : para mais informações
consulte o nosso site em :

www.celiaceliaca .com
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O BASICÃO
O glúten é uma proteína presente no TRIGO, CEVA-
DA e CENTEIO. Sim, até na cerveja. Mas você vai se 
surpreender quantos outros alimentos que nem 
imagina contêm glúten. Quer ver? Chocolate. Sim, 
morri!

UÉ, MAS E A AVEIA?
Naturalmente a aveia é isenta de glúten. Oba! Só 
que não... Por causa do compartilhamento do solo 
na plantação e dos locais e equipamentos para
colheita, armazenagem e embalagem, quase toda 
aveia é contaminada. Existe no mercado aveia certi-
ficada, produzida separadamente e isenta de glúten. 
Porém, uma substância presente na própria aveia, 
a avenina, pode causar reações em alguns celíacos. 
Consulte um nutricionista.

NO MERCADO, DESCONFIE...
Na hora de fazer compras, a vigilância deve
continuar. Verifique se o setor dos produtos sem 
glúten está separado dos que contêm glúten. Isso é 
muito importante! No caixa, se você perceber que a 
esteira rolante está coberta com lindas migalhas ou 
até farinha de trigo mesmo, peça com jeitinho para 
que passem um pano com álcool. Ou dispense
a esteira e vá alcançando os produtos para o caixa.
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FARINHAS DO BEM, SUAS LINDAS!
Mas calma, não se desespere!
Há várias formas de substituir esses cereais proibidos. 
Algumas:
Farinha de arroz
Amido de milho
Fécula de batata
Fubá
Polvilho doce ou azedo
Farinha de quinoa
Farinha de amaranto
Farinha de linhaça
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FAMÍLIA UNIDA...
A D.C é uma doença autoimune de origem genética. 
Então é bem provável que mais gente da sua família 
seja celíaca.
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MOÇO, TEM AÍ UM REMÉDIO PRA DOENÇA 
CELÍACA?
Seria bom se pudéssemos simplesmente ir ao
balcão da farmácia e pedir um remédio. Mas não 
é assim que funciona. Nosso “remédio” é a alimen-
tação. Desculpe, mas tenho que te dar a real: se 
você não seguir a dieta, vai ficar doente. Você pode 
desenvolver de doenças autoimunes, como diabetes, 
lúpus e outras, a algum tipo de câncer. Por isso, não 
tem meia dieta ou “começo na segunda”. Não é uma 
questão estética, é sua vida que está em jogo.
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... MAS NEM SEMPRE
Prepare-se para ser incompreendido. Por desconhe-
cidos, amigos e, sim, sua própria família. É ruim, mas 
costumo dizer que a D.C é um funil de amor. Quem 
fica é porque realmente te ama! <3
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CONTAMINAÇÃO CRUZADA, ESSA “FOFA”...
Sabe aquela vilã de novela que se faz de boazinha? 
Você jura que ela é inofensiva, mas a “fofa” está lá 
minando a vida da doce protagonista. A contami-
nação cruzada é mais ou menos assim. Você tem 
certeza de que está seguindo a dieta à risca, mas 
por que raios os sintomas não desaparecem? É a 
fofa agindo.
Qualquer ambiente onde o glúten é manipulado 
estará contaminado. Ele fica depositado nos uten-
sílios, fornos, panelas, maquinários e superfícies
como balcões, maçanetas, paredes, porta da gela-
deira... em tudo. E quando digo tudo, é tudo mes-
mo! Numa casa onde se consome glúten, as toalhas,
sabonetes, controle remoto e o que mais você
imaginar pode estar contaminado. Aí você está
confiante fazendo suas receitas sem glúten, mas
o danado continua te contaminando. 
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COZINHA NOVA, OBA!
O mais seguro é trocar todos os utensílios da
cozinha. Sim, pode ser caro, mas quanto vale a sua 
saúde? Principalmente os feitos de madeira,
plástico, borracha e teflon, que por serem porosos 
não “largam” do glúten. Nos outros tipos de mate-
riais, a Fenacelbra do Brasil recomenda a tripla
lavagem (veja mais informações nos links lá no final).
Uma ideia legal é fazer um chá de panelas! 
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LUPA, SUA MELHOR AMIGA 
Sim, compre uma. Para nossa proteção, no Brasil 
a lei nº 10.674, de 2003, obriga os fabricantes de 
produtos alimentícios a colocar em destaque nos 
rótulos as frases CONTÉM GLÚTEN ou NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Agarre-se a esse “NÃO” como se sua vida 
dependesse dele! Bem, no caso, depende mesmo, rs.
Em Portugal a APC incentiva a leitura dos rótulos, e 
alerta que segundo a nota orientadora da DGAV (Di-
reção Geral de Alimentação e Veterinária) alguns ali-
mentos nos quais é evidente a isenção e improvável 
a contaminação não podem ostentar menção de 
isenção de glúten, tais como sal, mel, arroz, leite, etc. 
Importante lembrar que nos demais produtos o sím-
bolo da APC traz maior grau de segurança.
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SEU PRÓPRIO CHEF
Você sempre sonhou em ter seu próprio chef de
cozinha? Ótimo, seja ele você mesmo(a). Não existe 
forma mais segura e saudável de manter a dieta sem 
glúten. Há milhares de receitas na internet, unte suas 
panelas e aprenda a se divertir na cozinha.

TEM DESCARTÁVEL?
Se os utensílios da sua cozinha podem estar contami-
nados, imagine nos restaurantes, bares e lanchonetes. 
Não tome nada em copos, compre sua própria bebida, 
tome na garrafa ou em canudinho que venha embala-
do.
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ESPELHO, ESPELHO MEU!
Maquiagem, shampoo, hidratante, sabonete, filtro 
solar, desodorante... tudo pode conter glúten. As 
moléculas da proteína são grandes, por isso a pele 
não as absorbe. Mas não confie nisso. Cosméticos 
ou produtos de higiene e beleza com o glúten na 
formulação são fontes de contaminação cruzada. 
Quem é diagnosticado com dermatite herpetiforme 
(DH) também é celíaco, mas o risco também é de 
que o produto seja ingerido acidentalmente. Já para 
os alérgicos ao trigo, o contato direto causa a aler-
gia na pele, resultando em eczema ou urticária. Use 
sempre produtos sem glúten.
Atenção para os rótulos em que as substâncias de-
rivadas dos cereais trigo, cevada e centeio podem 
aparecer escritos em inglês ou em latim:
wheat ou triticum vulgare
oat ou avena sativa
barley ou hordeum vulgare
rye ou secale cereale 
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MATERIAL ESCOLAR
Até eles podem conter glúten: cuidado com cola, 
massinha de modelar, giz.14
MAS POR QUE ISSO TEM GLÚTEN?
A contaminação cruzada também explica porque
alguns alimentos que não levam nenhum dos 
cereais proibidos na sua receita podem conter 
glúten: o maquinário da indústria que o produziu
é contaminado na fabricação de outros alimentos 
que têm glúten. Em caso de dúvida, consulte o SAC 
da empresa.
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AI, QUE DOR DE CABEÇA!
Se toda essa informação está te dando dor de ca-
beça, cuidado! Em Portugal e no Brasil é obrigatória a 
informação da presença de glúten. Vejam as bulas dos 
medicamentos, que podem mudar a qualquer momento. 
É preciso sempre verificar, mesmo os medicamentos de 
uso contínuo.
Suplementos vitamínicos no Brasil são rotulados como 
alimentos e seguem as regras destes.
Cuidado com os anticoncepcionais, mulherada!
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MORA NUMA CASA GLUTENADA? VIRE A(O) 
LOUCA(O) DO ETIQUETADOR
A esta altura você já deve ter percebido que o ideal 
para um celíaco é eliminar totalmente o glúten da sua 
vida. Só em último caso more numa casa glutenada.
Se os outros membros da sua família consomem 
glúten, a contaminação cruzada é um risco frequente. 
Você precisa manter todos os seus alimentos sepa-
rados. O jeito mais simples de não misturar as coisas 
é usar etiquetas. Tenha seus próprios potes – identi-
ficados – de margarina, manteiga, geleia, azeitonas, 
sal, temperos, ou seja lá o que for, mesmo que sejam 
naturalmente isentos.
Também mantenha separados a sua pasta de dentes, 
sabonete, toalha de rosto, esponja de louça, panos de 
prato... tudo. E redobre os cuidados dentro de casa: 
preste atenção aonde toca, lave as mãos com mais 
frequência.
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TU-DO SE-PA-RA-DO
Panos de prato, toalhas de mãos, guardanapos,
panos de cobrir alimentos e toalhas de mesa que 
forem usados em cozinhas onde se manipula glúten 
(pães, torradas, biscoitos, pizzas, preparo de bolos, 
massas etc) de preferência devem ser lavados separa-
dos, conforme recomendação da Fenacelbra do Brasil. 
Eles podem ter uma quantidade grande de migalhas 
ou farinhas e ser um ponto de risco de contaminação.
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FILHOS DE QUATRO PATAS
Preste atenção na ração dos seus bichinhos. Muitas 
contêm glúten. O ideal é substituí-la por outra sem 
glúten, porque seu cachorro ou gato come, se lambe 
e lambe você. Os pelos também ficam contaminados 
e são espalhados pela casa.
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DESCONFIE, SEMPRE!
Não tenha medo de se tornar um(a) chato(a).
Mesmo pessoas bem intencionadas podem não
conhecer os riscos da contaminação cruzada.
Então, quando alguém garantir que está fazendo 
comida sem glúten para vender, pergunte muito.
A cozinha da pessoa é desglutenada? Aonde e como 
ela compra os alimentos? O celíaco não pode, em 
hipótese alguma, consumir produtos a granel.
Sabe-se lá o que tinha antes naquele recipiente... 

MEU LANCHE, MINHA VIDA!
Quando você sai, não pode ter certeza deque
encontrará um petisco seguro. O mais provável é 
que não – o mundo parece ser feito de glúten.
Então não se avexe em levar seu lanchinho, seja 
pra onde for.
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SAIA DA BOLHA, MAS TENHA CUIDADO!
Sim, a D.C restringe a vida social. Ir à padaria ou
pizzaria não é uma boa ideia. Mas não é preciso 
viver numa bolha. Cerque-se de pessoas que
entendem e respeitam você e a sua doença, leve
seu lanchinho, compre sua água mineral ou cerveja 
sem glúten lacrada e curta a vida!

23

NO RESTAURANTE
Mesmo que a comida servida no restaurante não 
contenha glúten na sua composição, pode estar
contaminada por talheres, panelas e outros uten-
sílios. O pó da farinha que fica no ar também é fonte 
de contaminação. Pense nisso e saberá porque não 
é uma boa ideia acompanhar o amigo em sua ida à 
padaria.
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CALA A BOCA E ME BEIJA!
Muita, mas muita calma mesmo nesse momento. 
Isso quer dizer que o(a) celíaco(a) não pode sair por 
aí beijando na balada. Se o(a) candidato(a) ao beijo 
estiver consumindo cerveja ou gin então, alerta ver-
melho! Mas nada que uma boa conversa e o fato de 
haver um interesse genuíno não deem jeito. A reco-
mendação da Fenacelbra é que, após o consumo de 
glúten, seja feita uma boa higiene bucal e somente 
depois de três horas o beijo está liberado. Se o cara 
ou a moça caírem fora, melhor pra você. Lembra do 
funil do amor? Ah, o mesmo vale para namorados(as), 
maridos, esposas. Nada de beijo com glúten!
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ORIENTE-SE
Eu tenho esse jeitão mesmo, uso o humor pra lidar 
com a vida. Não quer dizer que eu ache tudo fácil,
sei que não é. E por isso mesmo precisamos de
orientação. De gastroenterologista, nutricionista, 
psicólogo, endocrinologista... mas também de gente 
como nós. Associações (no Brasil, FENACELBRA - 
Federação Nacional das Associações de Celíacos do 
Brasil, em Portugal, APC - Associação Portuguesa de 
Celíacos) e grupos de celíacos são de grande ajuda, 
tanto para tirar nossas dúvidas quanto para vermos 
que não somos os únicos: mais gente passa por isso
e vai nos entender e apoiar. Olha só quantos “lugares” 
legais! Consulte, filie-se:

FENACELBRA - Federação Nacional das Associações de 
Celíacos do Brasil
www.fenacelbra.com.br

APC - Associação Portuguesa de Celíacos
www.celiacos.org.pt

Rio Sem Glúten
www.riosemgluten.com

Viva Sem Glúten Brasil
https://goo.gl/aqZ4z1

Viva Sem Glúten Portugal
https://goo.gl/PwakmG

Manual Porque Precisamos Falar sobre Glúten
(Dra Juliana Crucinsky)
http://www.riosemgluten.com/porque_precisamos_falar_so-
bre_gluten_2017.pdf
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Entre em contato conosco
ou visite-nos em :

www.celiaceliaca .com

disponível em :

INSTAGRAM FACEBOOK



Sou a Célia Celíaca, personagem criada pela
escritora, ilustradora e celíaca, Eve Ferretti.

Ela entende do assunto, pois foi diagnosticada em 2012 
e desde então está sempre se informando quanto a tudo 

que envolve o universo celíaco.
Desenvolvemos este “Pequeno Manual de Sobrevivên-

cia pós-diagnóstico” para que possas entender um 
pouco mais as implicações da D.C no teu quotidiano.

Não tô aqui falando besteira ou achismo. Para te
passar informação correta, consultei a Médica

Hematologista e Consultora em doenças associadas
ao glúten, Dra Ana Revês Pimenta, a Médica Derma-

tologista, Dra Trícia Costa Claro, a Nutricionista
Dra Juliana Crucinsky e ainda uma super revisão geral 

da Ester Benatti.
Este manual conta ainda com o apoio da FENACELBRA 
- Federação Nacional das Associações de Celíacos do 
Brasil e da APC - Associação Portuguesa de Celíacos.

Tem também a jornalista Érika Busani, que é amiga
e tratou com muito empenho da direção editorial.

E, claro, o realizador e designer Pedro Mota Teixeira, 
companheiro de Eve Ferretti nesta aventura de todos os 

dias, tratou da paginação e grafismos do livro! 

Essa é a minha galera !

Apoio


