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          Esta tese tem como objectivos: averiguar se o método ELISA-R5 é adequado para a 

quantificação de glúten nos alimentos, através da validação do método e em conformidade com 

critérios de aceitação pré-estabelecidos; verificar quais as suas limitações e vantagens em relação 

ao método oficial; e avaliar o teor de glúten em diversos tipos de matrizes alimentares. 

       O trabalho efectuado insere-se no âmbito de um protocolo estabelecido entre o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e a Associação Portuguesa de Celíacos (APC). Este 

protocolo visa a cooperação entre estas duas entidades na análise do teor de glúten em alguns 

alimentos que podem integrar a dieta de indivíduos com doença celíaca, de modo a facilitar a 

selecção de um plano alimentar isento de glúten.  

       Procedeu-se à validação do método ELISA-R5, recentemente proposto pela Comissão do 

Codex Alimentarius para a análise de glúten em alimentos, e que permite a detecção de α-, β-, γ- e 

ω-prolaminas. Efectuou-se também a comparação deste método com o método oficial (Método de 

Skerritt), que detecta apenas a fracção termoestável, as ω-prolaminas. Foram avaliados os 

seguintes parâmetros de validação segundo critérios de aceitação pré-estabelecidos: Modelo 

matemático da curva de calibração, Precisão e Exactidão da curva de calibração, Limite de 

Detecção e Quantificação, Linearidade dilucional, Paralelismo, Especificidade, Exactidão, 

Precisão e Estabilidade dos sobrenadantes. 

     As amostras em estudo foram no total 93 alimentos, agrupados em 15 categorias consoante o 

tipo de produto. Os 93 alimentos foram analisados para o teor de glúten pelo método ELISA-R5, 

27 dos quais também analisados pelo método oficial. Foram confrontados os resultados obtidos 

pelo método ELISA-R5 com os rótulos dos respectivos produtos.    

         O estudo de validação realizado teve como resultados: valores de precisão e exactidão da 

curva de calibração aceitáveis; limite de detecção e quantificação adequados aos limites 

recomendados pelo Codex Alimentarius; uma precisão e exactidão inter-diluições aceitável para 

diluições superiores a 1:2000; ocorrência de falsos positivos em produtos de soja; precisão 

aceitável; exactidão não comprovada por falta de Materiais de Referência Certificados; os 

sobrenadantes obtidos no processo de extracção mantiveram-se estáveis pelo menos durante uma 

semana após a extracção.    

      Os resultados obtidos para o teor de glúten para os 93 alimentos, coincidem de um modo geral 

com o esperado pela análise dos rótulos, com algumas excepções. A maioria dos produtos 

analisados não estavam contaminados com glúten. Os teores de glúten obtido para os 27 alimentos 

analisados pelos dois métodos foram semelhantes para ambos, com excepção de alguns 

processados a mais de 90 ºC. 
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       Conclui-se que  o método ELISA-R5 é adequado para a quantificação de glúten nos alimentos, 

não apresentando limitações em relação ao método de Skerritt, e tendo como principal vantagem, a 

utilização de solução “cocktail” para a extracção de glúten em alimentos processados a 

temperaturas superiores a 90 ºC, para além de detectar todas as fracções das prolaminas. 

 

Palavras chave: Glúten, géneros alimentícios, validação, método ELISA- R5, método de Skerritt.
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ABSTRACT 

                                     
    This thesis comprises the following goals: to test if the ELISA-R5 method is adequate for  

quantification of gluten in foodstuffs, through method validation and according to pre-established 

acceptance criteria; to verify its limitations and advantages in comparison with the official method; 

and to evaluate the gluten content of several types of food matrixes. 

     This work was carried out under the scope of a protocol established between the Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge and the Portuguese Celiac Association (APC). This protocol 

aims at the cooperation between these two entities, for the analysis of gluten content in foodstuffs 

that may integrate the regular diet of these individuals, helping in the selection of a gluten-free diet 

plan. 

      The first step in this study was the validation of ELISA-R5 method. This method allows the 

determination of α-, β-, γ- e ω-prolamins in foodstuffs, therefore it was recently proposed by the 

Codex Alimentarius for gluten analysis. A comparison was also established between this method 

and the official method (Skerritt method) that detects only the heat stable ω-prolamin fraction. The 

following validation parameters were evaluated after pre-established criteria: Mathematic model of 

the Calibration Curve, Precision and Accuracy of the calibration curve, Detection limit, 

Quantification limit, Dilutional linearity, Parallelism, Specificity, Accuracy, Precision, Stability of 

the supernatant. 

       In this study 93 foodstuff were grouped in 15 categories according to the type of product. 

These 93 foodstuffs were analyzed for gluten content by the ELISA-R5 method, and 27 of them 

were also analyzed by the official method. The results obtained with the former method were 

confronted with the labels of the products.          

      The results of the validation studies are the following: acceptable values of precision and 

accuracy for standards interpolated in the calibration curve; detection and quantification limits 

adequate to the recomendations of the Codex Alimentarius; accepted values for precision and 

accuracy between dilutional series above 1:2000; false positive occurrence with some soy 

products; acceptable precision; accuracy was not determined due to the non-existence of certified 

reference materials; the supernatant obtained after extraction remained stable at least for one week. 

    The gluten results obtained in this study for the 93 foodstuffs are in agreement with the 

information on the labels, with very few exceptions. The vast majority of the analyzed products 

were not contaminated with gluten. The results given for the 27 foodstuffs analyzed by the two 

methods were similar, with the exception of some products, processed at temperatures above 90 ºC. 
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        In conclusion, the ELISA-R5 method is suitable for the quantification of gluten in foodstuffs, 

with no limitations in comparison with the official method, having the advantage of using a 

“cocktail“ solution for the extraction of gluten in heatprocessed products, as well as detecting all 

the prolamin fractions.    

 
 
KEYWORDS: Gluten, foodstuffs, validation, ELISA-R5 method, Skerritt method 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 1.1 O GLÚTEN  
O glúten consiste numa mistura de proteínas presentes no endosperma de alguns tipos de grãos 

de cereais (Figura 1). Estas proteínas estão classificadas em dois grupos: as prolaminas (solúveis 

em etanol) e as gluteninas (insolúveis em etanol). A proporção entre as prolaminas e gluteninas no 

glúten é aproximadamente a mesma, considerando-se assim que o teor de prolaminas no glúten é 

cerca de 50%.  

O termo prolaminas reflecte a sua particular composição em aminoácidos, nomeadamente o 

elevado teor em prolina e glutamina. Estas proteínas apresentam diversas designações consoante os 

cereais de que provêm: grãos de trigo (gliadinas), de cevada (hordeínas), de centeio (secalinas) e 

de aveia (aveninas) e encontram-se em quantidades variáveis consoante o cereal. As prolaminas 

são também designadas por α-, β-, γ- e ω-prolaminas de acordo com a sua mobilidade em 

electroforese a valores de pH baixo e de acordo com a sua sequência de aminoácidos.  

As gluteninas podem ser separadas em subunidades de baixo peso molecular (LMW) e de 

elevado peso molecular (HMW). 

A Comissão do Codex Alimentarius define o glúten como “a fracção proteica do trigo, cevada, 

centeio e aveia1, suas variedades cruzadas e derivados, a que algumas pessoas são intolerantes e 

que é insolúvel em água e numa solução de 0,5 M de cloreto de sódio”. Esta Comissão recomenda 

provisoriamente, um teor máximo de 20 ppm (20 mg/kg) para os alimentos naturalmente sem 

glúten, e 100 ppm para os alimentos que contêm trigo, cevada, centeio e/ou aveia e aos quais foi 

retirado o glúten com o objectivo de cumprir as necessidades dietéticas dos doentes celíacos [1]. 

           
Figura 1- O grão de trigo e sua constituição. 

1 A aveia pode ser tolerada pela maioria dos doentes celíacos. Consequentemente, a inclusão de aveia não contaminada 

com glúten como produto “sem-glúten”, pode ser determinada a nível nacional [1].  
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1.2    A DOENÇA CELÍACA 

Breve Introdução Histórica 

A doença celíaca ou intolerância permanente ao glúten é uma enteropatia induzida pela 

ingestão de glúten. Esta doença é provavelmente tão antiga como o consumo de cereais, tendo já 

os seus sintomas sido descritos no século II D.C., pelo grego Aretaeus da Capadócia que descreveu 

doentes com um determinado tipo de diarreia como “koiliakos” (aqueles que sofrem do intestino). 

Em 1887 Samuel Gee [2], um médico Inglês, aproveitando este termo grego designou de “afecção 

celíaca” a doença como nós a conhecemos hoje. Nos seus escritos, Gee previa que “controlar a 

alimentação é a parte principal do tratamento... a ingestão de farináceos deve ser reduzida.., e se o 

doente pode ser curado, há-de sê-lo através da dieta”.     

A causa desta doença foi identificada no decorrer da 2ª Guerra Mundial. O racionamento de 

alimentos imposto pela ocupação alemã, reduziu drasticamente o fornecimento de pão à população 

holandesa. O Professor Willem Dicke de Utrecht, pediatra holandês, verificou então, que as 

crianças com afecção celíaca melhoravam da sua doença apesar da grave carência de alimentos. 

Depois de aviões suecos despejarem pães em território holandês, houve novamente um 

agravamento da situação dessas crianças. Dicke, na sua tese de mestrado em 1950 [3], e Dicke et 

al., 1953 [4], demonstraram que retirando o trigo da dieta, os sintomas desta doença desapareciam. 

Esta associação seria confirmada também em Birmingham por Charlotte Anderson [5], que extraiu 

o amido e outros componentes da farinha de trigo identificando o glúten como a substância que 

provocava a doença. 

Em paralelo, em 1954, a existência de uma mucosa intestinal chata nestes doentes foi pela 

primeira vez reconhecida numa cirurgia efectuada pelo Dr. J.W. Paulley, um médico de Ipswich, 

Grã-Bretanha. Mais tarde, em 1956, Crosby e Kugler, desenvolveram um pequeno aparelho com o 

qual se podiam efectuar biopsias do intestino sem necessidade de operar o doente. Este aparelho, a 

cápsula de Crosby, ainda hoje é usada, com pequenas modificações, para fazer o diagnóstico da 

doença celíaca.  

 Em 1965, foi reconhecida uma outra forma de manifestação da doença celíaca, a dermatite 

herpetiforme. Esta patologia mucocutânea é caracterizada pela existência de pápulas, 

papulovesículas e vesículas pruríticas agrupadas localizadas nos joelhos, cotovelos, zona escapular 

e zona posterior do pescoço, e com deposição de imunoglobulina A (IgA) e de transglutaminase 

epidermal (TG3) na papila dérmica na junção derme-epidérmica. Dermatologistas da época, 
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verificaram que indivíduos com esta patologia apresentavam uma biopsia intestinal semelhante à 

da Doença Celíaca, e que após a retirada do glúten da dieta a sintomatologia desaparecia.  

 
 

    Prevalência 
 

A doença celíaca apresenta uma distribuição mundial, com relatos na Europa, no continente 

Americano, Médio Oriente, Índia, África e Australasia. É uma das principais doenças 

gastrointestinais na Europa, com prevalências diferentes nos vários países, estimadas entre os 1:80 

(e.g. na Irlanda) a 1:300 indíviduos [6-8]. Em Portugal, já foi efectuado um estudo prévio que 

estimou a prevalência em 1:134 [9], no entanto é necessário um rastreio mais alargado. 
    

 

Diagnóstico e Sintomatologia 

 

O diagnóstico é efectuado através do quadro clínico e de testes serológicos específicos 

(pesquisa de anticorpos anti-endomísio e anti-transglutaminase). Estes marcadores apresentam 

uma especificidade e sensibilidade de 90 a 95%, sendo no entanto necessário confirmar o 

diagnóstico através da realização de uma pequena biopsia intestinal, que deve ser  

preferencialmente repetida alguns meses após introdução da dieta sem-glúten [10].   

Os sintomas gastrointestinais começam geralmente entre os 6 e os 24 meses de idade, após a 

introdução do glúten na dieta. As indicações mais comuns nas crianças são entre outras: sintomas 

gastrointestinais com distensão abdominal, diarreia crónica, anorexia, atrasos no crescimento e má 

nutrição. Surgem também mudanças comportamentais como irritabilidade ou letargia. Mais 

raramente, crianças mais afectadas podem apresentar uma “crise celíaca” caracterizada por diarreia 

explosiva, distensão abdominal pronunciada, desidratação, hipotensão, letargia, e hipocalémia 

(deficiência em potássio) severa [10]. 

Contudo, actualmente a maioria das crianças desenvolve a doença mais tarde, com sintomas 

não específicos, sintomas gastrointestinais ligeiros incluindo diarreia intermitente, dores 

abdominais recorrentes, crescimento retardado e constipação intestinal [10]. De facto, cerca de 

50% dos novos casos de doença celíaca diagnosticados não apresentam sintomas gastrointestinais 

na sua fase inicial, e curiosamente 60% dos casos diagnosticados são em adultos [11].  
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A sintomatologia atípica pode consistir em quadros clínicos tão diversos como: baixa estatura, 

puberdade retardada, anemia inexplicável, anemia ferropénica, defeitos no esmalte dentário na 

dentição secundária, aftas recorrentes, níveis elevados de transaminase no soro e osteopenia.  

Estima-se portanto, que a doença esteja subdiagnosticada, sendo os casos clássicos 

diagnosticados considerados apenas a ponta do iceberg da doença celíaca [12], definindo-se assim 

4 categorias nesta doença para os casos não diagnosticados [13]:  

 Doença não diagnosticada - Estes indivíduos apresentam as lesões intestinais clássicas 

e são sintomáticos mas não foram diagnosticados como doentes celíacos. 

 Doença celíaca silenciosa – Apresentam as características morfológicas da doença na 

biópsia mas sem sinais clínicos e sintomas, pois só quando o intestino proximal é 

afectado, as restantes porções do intestino podem compensar fisiológicamente. Os 

sintomas nestes casos podem manifestar-se quando o consumo de glúten é elevado. 

 Doença celíaca latente – Indivíduos que têm marcadores de susceptibilidade para a 

doença não evidenciando porém evidências clínicas e histológicas da desordem. É 

provável que o “timing” e qualidade da introdução de glúten, associado a factores 

ambientais ou infecção/doença,  possa ser um factor na idade de apresentação da 

doença.  

 Verdadeira alergia – Estes indivíduos não apresentam marcadores de susceptibilidade 

genética e não manifestam sintomas clínicos nem alterações histológicas em qualquer 

estádio da doença. Contudo, apresentam uma alergia ao glúten mediada por 

imunoglobulinas E (IgEs).   

Esta doença tem sido também associada a várias outras doenças que apresentam taxas de 

prevalências significativas de Doença Celíaca, principalmente outras doenças autoimunes. Na 

Tabela 1 apresentam-se alguns exemplos. 

     

TABELA 1 – Condições associadas à Doença Celíaca. 

 
Condições associadas  

Taxa de prevalência  
da Doença Celíaca (%) 

Diabetes Tipo I [14] 4,5  

Parentes em 1º grau [15,16]                             10,0 

Deficiência selectiva de IgA  [17] 7,7 

Doença autoimune da tiroideia [18, 19] 3,3 

Síndrome de Down [20, 21] 5,0-12,0 

Síndrome de Turner [22] 6,4 
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Tratamento 

O tratamento consiste obviamente na modificação da alimentação de modo a que seja o mais 

isenta possível de glúten. Ainda não foi possível estabelecer uma dose diária admissível de glúten, 

devido à existência de variações individuais de susceptibilidade e de sintomatologia. Ensaios 

clínicos recentes, sugerem uma dose diária admissível de 50 mg de glúten por dia [23]. Contudo, 

em alguns pacientes, a activação dos linfócitos T intraepiteliais não pode ser controlada através da 

dieta (doença celíaca refractária), podendo-se desenvolver linfomas.  

 Ter uma alimentação isenta de glúten é uma tarefa árdua devido à presença recorrente de 

glúten em produtos alimentares, à rotulagem confusa e/ou omissa, e à falta de palatibilidade dos 

alimentos “sem-glúten”. A degradação enzimática do glúten tem sido apontada ultimamente como 

uma forma de terapia adicional, tendo já surgido várias publicações sobre terapias enzimáticas. Em 

2002, Chaitan Khosla et al., propuseram o uso de uma prolil-endopeptidase (PEP) proveniente de 

Flavobacterium meningosepticum para acelerar a fragmentação das proteínas do glúten [7]. A 

suplementação oral com uma enzima de clivagem pós-prolina, administrada após ou 

acompanhando uma refeição com glúten, poderia ser por hipótese, uma forma eficaz de remover a 

toxicidade do glúten ingerido, pois os fragmentos resultantes já não se poderiam ligar aos 

antigéneos de histocompatibilidade HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. No entanto, a administração da 

enzima por si só, apresentou algumas deficiências in vitro como sejam a inactivação a baixo pH e 

na presença de pepsina [7]. Mais recentemente, para ultrapassar este problema, surgiu uma terapia 

combinada. Khosla et al. combinaram o uso de uma enzima, uma cisteína-endoprotease EP-B2, 

(activa a baixo pH e resistente à degradação pela pepsina) com a PEP bacteriana [7]. Outra 

alternativa a esta terapia combinada é o uso de uma PEP proveniente de Aspergillus niger, que já é 

activa a valores de pH ácido, sendo também bastante resistente à pepsina. Ensaios clínicos irão ser 

efectuados para testar estes dois tipos de tratamento [7]. 

 

Patogénese 

A doença celíaca é uma doença multifactorial, em que ambas as componentes genética e 

ambiental contribuem para o desenvolvimento da doença. Esta doença está associada ao complexo 

genético HLA, expressando 95% dos doentes, os antigénios de histocompatibilidade HLA-DQ2 

(codificados pelos alelos DQA1*05 e DQB1*02) e a maioria dos restantes 5%, HLA-DQ8 

(codificados pelos alelos DQA1*03 e DQB1*0302) [11]. Estas moléculas ligam-se com grande 

afinidade a péptidos de glúten modificados por degradação enzimática pela transglutaminase 
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tecidular  (tTG) no intestino, apresentando-os a células TCD4. Estas, são activadas multiplicando-

se e libertando citocinas que vão causar danos na mucosa, atrofia no epitélio intestinal e activam as 

células do plasma a produzir anticorpos para a gliadina. Esta inflamação caracteriza-se por uma 

atrofia ao nível das vilosidades da mucosa do intestino delgado proximal, o que resulta numa 

deficiente absorção de nutrientes, vitaminas, sais minerais e água; diarreia; dores abdominais; 

crescimento retardado, etc.  

Existem também outros genes capazes de influenciar o desenvolvimento desta doença, como 

o gene CTLA-4 no cromossoma 2q33 (gene também associado a outras doenças autoimunes como 

a Diabetes tipo I), havendo também evidências do envolvimento de genes do cromossoma 5 (5q31-

33) e 19 (19p13.1) [24-27]. 

A identificação destes genes pode providenciar uma explicação para a heterogeneidade dos 

sintomas clínicos e diferenças na idade de desenvolvimento da doença. 

Ainda não é claro, contudo, porque só uma minoria dos indivíduos predispostos desenvolvem  

a doença, e por que motivo surge frequentemente tão tardiamente. Existem vários factores 

ambientais que têm sido referenciados como possíveis promotores de desenvolvimento da doença, 

embora por enquanto permaneçam como hipóteses não comprovadas. Um dos factores possíveis é 

uma infecção por agentes como o Adenovírus tipo 12 [28] ou Candida albicans [29], por 

apresentarem uma sequência de aminoácidos homóloga à A-gliadina (componente da α-gliadina), 

podendo originar uma quebra de tolerância em relação ao glúten. Outra teoria explicativa, descreve 

a indução da produção de α-interferões (IFN-α) por parte de agentes infecciosos, promovendo a 

expressão do antigénio de histocompatibilidade HLA-DQ2. 

 

1.3  Toxicidade e Imunogenecidade do glúten  
 

Gliadinas 

Diferentes péptidos do glúten estão envolvidos no desenvolvimento da doença de forma 

diversa. Assim, alguns fragmentos são considerados tóxicos e/ou imunogénicos. Um fragmento é 

considerado tóxico se é capaz de induzir dano na mucosa quando adicionado em cultura a uma 

biópsia da mucosa do duodeno, ou quando administrado in vivo no intestino proximal ou distal. 

Por outro lado, um fragmento é considerado imunogénico se é capaz de especificamente estimular 

linhas de células T e clones de células T da mucosa jejunal ou sangue periférico de doentes 

celíacos. Segundo esta definição, foi demonstrado que as α-, β-, γ- e ω-gliadinas têm uma 

toxicidade decrescente (as α-gliadinas são as mais tóxicas) e que a presença de uma sequência de 
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aminoácidos semelhante na porção N-terminal nas prolaminas do centeio e da cevada, sugerem 

que uma certa sequência de aminoácidos constitui a porção tóxica determinante [30]. Assim, 

depois da sequenciação dos 266 aminoácidos da A-gliadina [31], uma fracção da α-gliadina, um 

conjunto de péptidos de gliadina foi sintetizado e testado para avaliar a sua toxicidade e 

imunogenecidade [32]. Um destes péptidos com maior capacidade imunogénica é o péptido 33mer 

(LQLQPSTQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF) que foi identificado como um iniciador 

primário da resposta inflamatória na doença celíaca [33], tanto em estudos in vitro como em 

estudos in vivo [34].  

       Estudos recentes apontam também para diferenças de toxicidade entre as várias variedades de 

trigo. Ao longo dos séculos, o trigo foi adquirindo um maior teor em glúten [35]. Triticum 

aestivum var. aestivum é a variedade de trigo mais cultivada, e a que se usa geralmente para o 

fabrico de pão, sendo a espécie T. aestivum a mais estudada em termos de toxicidade. No entanto, 

outras espécies menos comuns têm vindo a ser estudadas. Pizzuti et al. [36], num estudo sobre a 

falta de toxicidade demonstrada in vitro pelo Triticum monococcum, sugere que esta possa ser uma 

nova oportunidade dietética para estes doentes. Esta espécie é considerada como a espécie de trigo 

mais antiga actualmente existente, provavelmente com mais de 10 000 anos, sendo ainda 

ocasionalmente cultivada em montanhas na Alemanha, Suiça e Itália.  
           

Outras prolaminas 

Vader et al. [30] procurou sequências homólogas a estes péptidos imunogénicos das gliadinas 

nas hordeínas, secalinas e aveninas, e referiu que existem cerca de 50 péptidos imunogénicos em 

gliadinas, secalinas e hordeínas mas quase nenhuns em aveninas. De facto é reconhecido 

actualmente que a maioria dos doentes celíacos tolera a aveia. Vários estudos demonstraram a falta 

de imunogenecidade das aveninas [37-40], embora hajam também relatos de alguns casos raros de 

intolerância [41-42].  

 

Gluteninas 

       As gluteninas não foram alvo de tantos estudos como as prolaminas, sendo controversa a sua 

toxicidade [43]. No entanto, estudos para testar a sua imunogenecidade in vitro [44], bem como 

artigos de revisão [45] afirmam que estas proteínas são também imunoestimulatórias da doença 

celíaca.  
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1.4 O GLÚTEN NA INDÚSTRIA  
                 

          O glúten foi isolado pela primeira vez a partir da farinha em 1745, por um Italiano chamado 

Jacopo Beccari, numa experiência simples que consistia em lavar farinha de trigo com água, 

separando assim o amido do glúten. Esta descoberta tornou-se a base da indústria dos cereais. O 

actual processo comercial não passa de uma repetição eficiente da experiência de Beccari. 

        O valor nutricional do glúten é inferior ao das proteínas de origem animal, mas a principal 

vantagem da sua utilização reside nas características físicas e funcionais que possui e no seu baixo 

custo. Consequentemente, as aplicações do glúten na indústria alimentar são cada vez mais 

diversas devido às características únicas destas proteínas, como sejam a estabilidade ao calor, 

efeitos de textura (aumento da extensibilidade dos produtos, retenção de água) e sabor.  

Encontramos por exemplo, glúten em alimentos vegetarianos como substituto proteico da carne; 

em queijos sintéticos, oferecendo-lhes características texturais e de paladar semelhantes aos 

queijos naturais; e cereais de pequeno almoço fortificados com glúten. Outro exemplo, é a 

substituição de gelatinas (como consequência dos surtos de BSE) por glúten [46].  

     Outra grande aplicação do glúten na indústria alimentar é o seu uso como agente de 

revestimento, funcionando como barreira de gás, de óleo ou mais frequentemente de água, com 

utilização em produtos como frutos, batatas fritas, etc.  

      A multiplicação do seu uso na indústria alimentar nas mais variadas vertentes, levou ao 

desenvolvimento de novos ingredientes à base de glúten ou dele derivados, como glúten de trigo 

texturizado, isolados de proteína de trigo, gliadina de trigo, glutenina de trigo, proteína de trigo 

hidrolisada, glutamina, e glúten desaminado [47], são usados para produtos lácteos, como 

substituto das claras, em massa, biscoitos, bebidas, barras energéticas, e em alimentos 

vegetarianos.     

      O número de alimentos com glúten na sua composição, tem vindo portanto a aumentar, o que 

constitui um risco acrescido para os doentes celíacos, que têm que ser cada vez mais cautelosos na 

escolha dos seus produtos alimentares. Assim, quando em dúvida, ou na ausência de informação na 

embalagem, não devem adquirir o produto. 

      A rotulagem deve ser então clara e não omissa quando se trata de substâncias alergénicas, de 

modo a que o consumidor celíaco possa fazer a sua escolha. Assim, produtos com indicações como 

por exemplo “amido modificado”, “amido” (de trigo ou milho?), “malte”, “extracto de malte”, 

“espessante”, “farinha” e “proteína vegetal hidrolizada”, podem passar despercebidas aos 

consumidores menos informados, e suscitam dúvidas aos mais informados e ao analista de glúten, 
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que não sabendo qual o cereal ou qual o procedimento de fabrico utilizado, não faz ideia se o 

produto pode conter glúten e em que teor.    

       Os amidos de trigo e.g. podem estar contaminados com glúten. O malte e extracto de malte 

são ambos obtidos a partir da cevada, no entanto, o malte contém um teor de glúten elevado o 

extracto de malte apenas alguns vestígios. Os espessantes (E500-E599) são formados na sua 

maioria por polissacáridos como o amido, devendo ser também um grupo a evitar. Por outro lado, 

o trigo sarraceno (que pelo nome poderia indicar alimento contendo glúten) não é trigo nem é 

cereal, é uma planta da família Poligonaceae e que produz um fruto seco do tipo aquénio e não 

uma cariopse como nos cereais. A sua farinha pode ser utilizada para fazer panquecas, bases para 

tartes ou pão, sem necessidade de se juntar trigo ou qualquer aditivo com glúten.   

     Em contrapartida, os produtos “sem-glúten” são também um mercado em expansão (incluindo 

pães, bolos, bolachas e farinhas sem glúten), o que pode ser a solução para muitos doentes celíacos 

que vêm as suas opções alimentares reduzidas. Alguns destes produtos são baseados em farinhas 

de trigo em que se removeu quase totalmente o glúten. No entanto, os doentes celíacos evitam este 

tipo de produtos à base de trigo, centeio ou cevada, pois contêm sempre vestígios de glúten. Aliás, 

o conteúdo de muitos produtos “sem-glúten” provenientes destes cereais chegam a apresentar 

teores de glúten desde 7 a 370 ppm [48-50]. 

      Os alimentos sem-glúten não são consumidos exclusivamente por doentes celíacos. Os 

médicos actualmente aconselham os pais a adquirir farinhas sem-glúten para os seus bébés até aos 

6 - 7 meses de idade.  
 

      Em Março de 2005, entrou em vigor uma nova Directiva, a Directiva 2005/26/CE de 21 de 

Março, transposta para a legislação portuguesa pelo Decreto-Lei nº 195/2005 de 7 de Novembro, 

que obriga à indicação no rótulo dos ingredientes potencialmente alergéneos descritos no Anexo 

III desta directiva, e estabelece a lista de ingredientes e géneros alimentícios que estão excluídos 

desta lista. Assim, os produtos que contenham cereais ou produtos à base de cereais como o trigo, 

centeio, cevada, aveia, espelta, kamut ou estirpes hibridizadas devem indicar no rótulo que contêm 

glúten. As excepções são os xaropes de glucose à base de trigo (incluindo a dextrose), 

maltodextrinas à base de trigo, xaropes de glucose à base de cevada e cereais utilizados em 

destilados para licores. Esta situação deve-se ao facto dos produtos em questão, apesar de serem 

feitos à base de ingredientes que contêm glúten, durante o processo de fabrico perdem o seu 

potencial poder alergénico. 

       A nova legislação é mais exigente no que se refere a este tipo de produtos, o que permite ao 

indivíduo com doença celíaca estar melhor informado, embora em simultâneo possa vir a reduzir 



 

 10

as hipóteses de escolhas alimentares. Os industriais, ao serem obrigados a colocar no rótulo todos 

os alergéneos potencialmente presentes no produto, dificilmente podem garantir que os produtos 

não contêm alergéneos, mesmo redobrando os cuidados de fabrico. O cumprimento desta 

legislação resultará em rótulos muito extensos, nos quais com frequência constará “pode conter 

vestígios de glúten, amendoim, etc”, mesmo que estes componentes/ingredientes não estejam 

presentes no alimento.     

     Na Tabela 2 estão indicados alguns exemplos de géneros alimentícios que contêm ou podem 

conter glúten. 
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TABELA 2-  Alimentos que naturalmente contêm glúten (+) ou que podem conter glúten por 

adição ou tipo de fabrico (?). 

 

 Cereais e derivados 

   (+) Trigo 

            Durum  

            Espelta 

            Kamut 

            Bulgur 

   (+)  Amido de trigo 

   (+)  Farinha integral 

   (+)  Gérmen de trigo 

   (+)  Seitan= glúten de trigo 

   (+)  Aveia 

   (+)  Centeio 

   (+)  Cevada 

   (+)  Cuscus (de trigo) 

   (+)  Farelo 

   (+)  Massas/Pasta/Lasanha 

   (+)  Semolina 

   (+)  Triguilho 

   (+)  Triticale 

   (?)   Cereais de peq.almoço 

   (+)   Malte 

   (+)   Extracto de malte 

   (?)   Amido vegetal 

   (+)   Xarope de malte 

   (? )  Extracto proteico vegetal 

   (?)   Proteína vegetal hidrolizada 

  (?)   Proteína vegetal texturizada 

  
 Batatas ou outros amidos 

(+) Batatas congeladas com     

farinha de trigo adicionada 

   (?)  Batatas fritas de pacote 

   (?)  Puré de batata 

 
 

 
Bebidas 

 (+)  Cerveja 

 (?)  Whiskey 

(+)  Bebidas contendo malte 

(+) Cafés misturados com cevada 

 (+) Chás de ervas (c/ malte de cevada) 

(?)  Leite aromatizado 

(+) Leite maltado 

 

Produtos cárneos  

(?) Conservas/congelados carne ou peixe 

(?)  Fiambre, presunto, chouriço 

(+)  Farinheira/alheira  

(?)  Croquetes 

(?)  Rissóis 

(+) Panados industriais 

(?)  Charcutaria comercial 

(?)  Hamburguer de tofu 

(+) Pizza comercial 

(?)  Patés 

 

Molhos/Óleos/Condimentos 

(?) Maionese 

(?) Ketchup 

(?) Mostarda  

(?) Temperos industrializados  

(?) Molho de soja  

(+)  Molho Teriyaki 

  (?) Óleo do gérmen de trigo 

  (?)  Pó de mostarda 

Leite e derivados 

  (?) Leites achocolatados 

  (?) Leites aromatizados 

  (?) Queijos  

  (?) Iogurtes 
 
Doces/Sobremesas/Pastelaria  

 (?)  Compotas  

 (?)  Puré de castanha 

 (?)  Bombons 

 (?)  Chocolates 

 (?)  Caramelos 

 (?)  Sugus 

 (?)  Pudins 

 (?)  Gelados  

 (+)   Bolos 

 (+)  Biscoitos 

 (+)  Bolachas 

 (+)  Tartes 

  (?)  Gelatinas 

 

Outros 

  (?)  Aperitivos 

  (?)  Sopas 

  (?)  Conservas várias 

  (+)  Salada Tabbouleh 

  (+)  Udon- prato japonês 
 
Aditivos 

  (?)   Corante caramelo 

  (?)   Espessantes (E-1400 a 1450,  

         E-500-599)  
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Para além da indústria alimentar humana, o glúten é utilizado também na indústria de 

alimentos para animais e em outros tipos de indústria, como sejam a indústria do papel, textil, 

química (e.g. fabrico de colas, fraldas para bébés, detergentes) e farmacêutica.  

Na indústria farmacêutica, os amidos de trigo são por vezes utilizados como ligantes ou 

factores de enchimento em medicamentos, não sendo estes ingredientes normalmente mencionados 

nos rótulos. Medicamentos como certos anti-ácidos, suplementos vitamínicos e minerais e 

produtos fitoterapêuticos podem conter este alergéneo. Os medicamentos de administração tópica 

ou administrados por via intravenosa, shampoos, etc, não causam aparentemente preocupação pois 

parece que o glúten tem que ser ingerido para afectar os doentes celíacos ou com dermatite 

herpetiforme [51]. Miletic et al. [52] testaram 50 medicamentos de prescrição comum nos Estados 

Unidos, 71,2% dos quais continham pequenas quantidades de glúten.  

As qualidades termoplásticas do glúten permitem também o seu uso na produção de adesivos 

naturais; a sua reactividade torna-o útil na ligação a metais pesados em processos industriais; os 

seus péptidos são utilizados em cosméticos; e pode ser utilizado como biopolímero para a 

produção de material biodegradável [46]. O amido de trigo é utilizado também como biocarburante 

(bio-etanol).  
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1.5 METODOLOGIAS PARA AVALIAÇÃO DO TEOR DE GLÚTEN EM GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

 
  A quantificação do glúten em alimentos era inicialmente efectuada através de métodos 

colorimétricos (método do Biureto e de Lowry) ou com base na determinação de azoto total 

(método de Kjeldhal). Posteriormente, foram desenvolvidos métodos mais sofisticados como a 

cromatografia líquida de elevada resolução (HPLC), a electroforese em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE), a cromatografia de filtração em gel, a electroforese capilar e a espectrometria de 

massa “matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-flight” (MALDI-TOF), todos eles 

métodos dispendiosos e morosos para as análises de rotina.  

No entanto, os métodos imunológicos são os métodos recomendados pela Comissão do Codex 

Alimentarius [53] para a quantificação de glúten em alimentos. Estes métodos são geralmente 

sensíveis e específicos para o glúten, simplificando desta forma as etapas de extracção e 

purificação das proteínas do glúten.  

O método imunológico de Skerritt é o método oficializado pela “Association of Official 

Analytical Chemists” (AOAC), “AOAC Official method 991.19 - Gliadin as a Measure of Gluten 

in Foods. Colorimetric Immunoassay Method. First action 1991”, o qual se baseia num ensaio 

imunoenzimático “Enzyme-linked immunosorbent assay” (ELISA). Este método foi desenvolvido 

por Skerritt & Hill [54] e baseia-se na detecção da fracção termoestável das gliadinas (ω-gliadinas) 

por anticorpos monoclonais, não sendo portanto a extractibilidade e imunoreactividade 

influenciadas pelo facto do alimento ser cozinhado. A desvantagem óbvia é que detecta apenas 

uma pequena percentagem da totalidade das gliadinas, variando a proporção da fracção ω (6 a 20% 

das gliadinas totais) conforme o tipo de cereal. Assim, existe um risco de subestimar ou 

sobrestimar o teor total de gliadinas, dependendo da composição do produto em relação ao padrão 

de controlo. Outra desvantagem em relação às outras prolaminas, é o facto deste ensaio 

sobrestimar as secalinas e subestimar as hordeínas. 

Parte das limitações do método oficial, foram resolvidas com um novo método desenvolvido 

pela Unidade de Glúten do Centro Nacional de Biotecnologia de Madrid (CNB-CSIC), o método 

de ELISA-R5 “sandwich” [55], alternativa de maior sensibilidade, especificidade e fiabilidade. 

Este método permite detectar, pela primeira vez, com uma elevada sensibilidade o glúten de 

cevada, trigo e centeio. O limite de detecção obtido é de 3 ppm de glúten e o de quantificação é de 

5 ppm, valores muito abaixo do limite de 20 ppm proposto pela Comissão do Codex Alimentarius 

[53]. O método ELISA-R5 “sandwich” baseia-se no princípio de utilização de um único anticorpo 

monoclonal (R5) que reconhece o pentapéptido glutamina-glutamina-prolina-fenilalanina-prolina 
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(QQPFP) presente nas prolaminas do trigo, centeio, e cevada, mas não em aveninas. Este anticorpo 

também reconhece sequências peptídicas homólogas; QQQFP, LQPFP, QLPFP, etc. Osman et al., 

2001 in [56] estudou diferentes péptidos que este anticorpo reconhece e descreveu que a estrutura 

mais importante de reconhecimento no epitopo parece ser o dipéptido FP. Este dipéptido ocorre em 

proteínas de diferentes origens, pelo que o anticorpo R5 pode reconhecer péptidos que não sejam 

tóxicos para os celíacos. 

A extracção de glúten nos alimentos é uma das etapas mais importantes do procedimento e o 

que mais contribui para o erro associado aos resultados, principalmente quando se trata de 

alimentos processados pelo calor. Cerca de 80 a 90% dos alimentos sem glúten comercializados 

são processados a altas temperaturas (100 a 230 ºC). Durante este tratamento, o glúten 

contaminante desnatura-se por acção do calor, tornando-se insolúvel. É o que acontece com as 

fracções α, β, e γ que são desnaturadas e formam agregados insolúveis, não sendo possível extraí-

los com a solução de etanol a 60%. Só a fracção ω, uma pequena percentagem das gliadinas, é 

extraída pelo sistema convencional de extracção com etanol. Assim, a Unidade de Glúten do CNB-

CSIC, desenvolveu no novo procedimento, uma solução para a extracção denominada “cocktail”, 

de modo a ultrapassar este problema. Esta solução utilizada para a extracção do glúten nos 

alimentos apresenta grande eficácia, tendo sido desenvolvida especialmente para alimentos “sem-

glúten” processados a altas temperaturas, facilitando a renaturação das formas α, β, e γ. O processo 

em questão, permite obter rendimentos de extracção de 100% em alimentos processados e não 

processados e é compatível com métodos ELISA e com outras técnicas de confirmação 

desenvolvidas recentemente, como a técnica de Western Blot e MALDI-TOF/MS.  

No entanto, o método “sandwich” ELISA-R5 apresenta algumas limitações na aplicação em 

alguns tipos de matrizes alimentares, tais como xaropes, cervejas, farinhas lácteas, amidos, etc., 

nas quais as prolaminas se encontram hidrolisadas. Consequentemente, a Unidade de Glúten do 

CNB-CSIC desenvolveu um método ELISA competitivo para o efeito. Paralelamente, desenvolveu 

também um teste ELISA competitivo específico com uma elevada sensibilidade para a detecção de 

aveninas. Outra limitação do método ELISA-R5 é o facto de sobrestimar as hordeinas [56]. 

Actualmente, a maior parte dos laboratórios utilizam o método de Skerritt (oficial) ou o 

ELISA-R5, sendo que, recentemente a Comissão do Codex Alimentarius aconselhou o uso do 

método ELISA-R5 [57]. 
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  No entanto, continuam a subsistir outras limitações, tais como: 

• A composição do glúten é heterogénea e variável de alimento para alimento; as 

prolaminas podem estar na forma nativa, termoprocessada, hidrolisada e 

termoprocessada/hidrolisada. 

• A natureza heterogénea e complexa dos alimentos que, para além da complexidade 

proteica, podem conter açúcares, gorduras, corantes, aditivos, etc; 

• A percentagem e composição das prolaminas é muito diferente em cada espécie de cereal, 

representando a fracção ω (determinada pelo método oficial) 6 a 20% do total de 

prolaminas; 

• O êxito na detecção e quantificação de glúten depende muito do método de extracção 

utilizado. Como extrair com eficácia o glúten de alimentos tão heterogéneos, é algo que 

ainda está por alcançar; 

• A necessidade em quantificar com rigor baixas concentrações de prolaminas em todas as 

variedades de trigo, cevada e centeio; 

• Outra questão crucial é a preparação de padrões para utilização na quantificação de 

glúten. Gliadinas suficientemente puras são difíceis de obter visto que estão muitas vezes 

contaminadas com outros componentes dos alimentos também co-extraídos no processo 

de extracção.  

• Desconhecem-se os níveis de glúten que os doentes celíacos podem tolerar e daí a 

dificuldade em estabelecer limites de detecção aceitáveis para as técnicas; 

• É difícil definir limites máximos de glúten nos alimentos destinados a doentes celíacos, 

quando não existe um método oficial fiável para a detecção e quantificação do glúten; 

• Na análise de produtos à base de amido, a proporção de prolaminas e gluteninas depende 

do grau de lavagem dos amidos. 

 

     Uma das críticas que frequentemente se coloca aos métodos analíticos existentes é que a 

quantificação de glúten é interpolada com base apenas em padrões de gliadina, o que à partida só 

seria adequado para quantificar glúten de trigo e não o de cevada e centeio também [56]. 

       Em Portugal, a análise de glúten em alimentos é practicamente inexistente, pois algumas 

indústrias alimentares devido às dificuldades que encontraram no passado com o método de 

Skerritt e devido às contaminações, acabaram por abandonar a realização destas análises.  
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1.6  MÉTODOS ELISA NA QUANTIFICAÇÃO DE GLÚTEN 

 Os métodos ELISA são métodos imunoenzimáticos, ou seja aliam a especificidade antigéneo-

anticorpo à sensibilidade de um ensaio enzimático. Nos métodos ELISA, utiliza-se uma placa de 

poliestireno, composta por 12 tiras com 8 poços cada, nos quais estão imobilizados antigéneos ou 

anticorpos, consoante o que se pretende dosear. Neste caso, queremos quantificar a gliadina 

(antigéneo) que se liga a um anticorpo específico que está imobilizado na placa.  
 

       Método “sandwich” 

 De uma forma simplificada, o procedimento mais comum para a quantificação de glúten nos  

alimentos é o seguinte: procede-se a uma extracção com etanol ou solução “cocktail” para extrair o 

glúten do alimento e após a diluição desse extracto, inocula-se na placa. Se o alimento contém 

prolaminas, então estas ligam-se ao anticorpo, levando à formação de um complexo antigéneo-

anticorpo. Depois, adiciona-se um novo anticorpo ligado a uma peroxidase (enzima). Este 

complexo liga-se ao complexo antigéneo-anticorpo previamente mencionado. Posteriormente, 

adiciona-se um substrato que se liga à enzima produzindo uma coloração azul. Uma solução 

“stop”, pára esta reacção convertendo a cor azul em amarela. A intensidade desta coloração 

amarela, medida por um leitor de placas ELISA a 450 nm, é directamente proporcional à 

quantidade de gliadina presente na amostra. Traça-se então uma curva com 5 a 6 padrões de 

gliadina de concentração conhecida crescente, criando-se uma relação entre a absorvência 

(intensidade de coloração) e a concentração. As absorvências das amostras são, por interpolação na 

curva, relacionadas com as suas concentrações. 

     Este método ELISA é o mais comum para a detecção de alergéneos alimentares [58]. 
  

     Método competitivo 

     No método competitivo, existe competição entre a gliadina da amostra e um complexo 

gliadina/conjugado marcado que se adiciona à placa. Assim, ambos vão competir pela ligação ao 

anticorpo que está imobilizado na placa. Ao contrário do método “sandwich”, a relação do sinal 

medido é inversamente proporcional à concentração, ou seja, quanto mais forte for a coloração, 

maior quantidade de complexo se ligou à placa e menos gliadina da amostra ocupou essa ligação. 

     Este método é, como foi referido atrás, mais apropriado para alimentos com prolaminas 

hidrolisadas e.g. as farinhas lácteas, cervejas, whiskies, e amidos. 

     O formato ELISA competitivo é mais adequado para a detecção de proteínas de menor massa 

molecular, apresentando limites de detecção muitas vezes já na ordem dos ppb.  
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      A desvantagem deste método é que apenas pode ser utilizado com a solução de etanol, não 

sendo compatível com a solução “cocktail” existente actualmente. Isto implica que na análise de 

alimentos processados a mais de 90 ºC, pode subestimar os resultados. Quando se trata de 

alimentos com prolaminas hidrolisadas e termoprocessadas, estes devem ser analizados por ambos 

os métodos.    
 

 

 

1.7  ELECTROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA NA ANÁLISE DE GLÚTEN 

             A electroforese em gel de poliacrilamida consiste na separação de proteínas num substrato em 

gel pela sua massa molecular, através da aplicação de um campo eléctrico. É um dos métodos de 

referência na análise de proteínas, sendo uma abordagem bastante versátil, permitindo a análise de 

uma grande diversidade, tanto no tipo como na dimensão das proteínas, podendo estas estar na sua 

forma nativa ou reduzida, e podendo ser efectuada em condições ácidas, básicas ou neutras, e 

utilizando diferentes  mecanismos de separação. 

              Um dos métodos de electroforese em gel mais comuns é o método de “Western blot”. Neste 

método, as proteínas são transferidas do gel para uma membrana tipicamente de nitrocelulose, 

onde foram usados como sonda anticorpos específicos para a  proteína. Este método é bastante 

sensível podendo detectar pequenos componentes das amostras em misturas complexas.  

            Na análise de glúten, o “Western blot” permite a detecção e tipificação das proteínas do glúten 

por comparação com marcadores de massa molecular existentes para o trigo, centeio, cevada e 

aveia, e a detecção e visualização tanto das várias fracções de prolaminas como de prolaminas 

hidrolisadas (de massa molecular inferior). 

              Esta técnica tem a vantagem de poder detectar falsos positivos e negativos obtidos nos 

métodos de ELISA, podendo também revelar quais as amostras que contêm prolaminas 

hidrolisadas sendo, no entanto, necessário quantificá-las utilizando o método competitivo. 
 

 

 

 
 
 
 



 

 18

1.8 Validação de métodos de ELISA 
 

A validação de métodos descrita na literatura baseia-se essencialmente na validação de 

métodos cromatográficos. Poucas publicações sistematizam a validação de métodos bioanalíticos, 

nomeadamente métodos ELISA.   

 A primeira conferência sobre validação de métodos bioanalíticos teve lugar em Crystal City, 

nos Estados Unidos da América, em 1992. Nesta conferência foram discutidas questões 

relacionadas com a validação de métodos bioanalíticos em geral, salientando as diferenças dos 

imunoensaios em relação aos métodos cromatográficos.  

      Começaram no entanto, a divergir de entre os métodos bioanaliticos, as metodologias para 

análise de macromoléculas em particular, tendo ocorrido em Washington DC em 2000, o primeiro 

encontro sobre validação de métodos bioanalíticos para análise de macromoléculas, sumarizado 

por Miller et al. [59]. Neste relatório estão definidos alguns critérios para validação destas 

metodologias, e respectivos critérios de aceitação. No entanto, nesse encontro ficou claro que seria 

necessário discutir mais em profundidade algumas destas questões, pelo que foi criado no seio da 

“American Association of Pharmaceutical Scientists”, o “Ligand Binding Assay Bioanalytical 

Focus Group” (LBABFG) para harmonização na validação de métodos deste tipo. Uma comissão 

do LBABFG, ocupou-se de redigir guias de recomendação com base nas deliberações daquele 

grupo, e.g. [60-63]. Embora, em algumas questões relativas à validação destes métodos, tenha sido 

obtido consenso, ainda existem pontos de discussão não harmonizados. Os procedimentos do 

LBABFG são apoiados também pelo “Institute of Validation Technology”.  

           A LBABFG, define vários parâmetros de validação, como sendo: Curva de calibração, 

Limite de Detecção e Quantificação, Linearidade dilucional, Paralelismo, Especificidade e 

Selectividade, Exactidão,  e Precisão. 

           Em seguida, são descritos os vários parâmetros de validação, essencialmente de acordo com 

os critérios dos guias do LBABFG. 
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Curva de calibração  

As curvas de calibração dos imunoensaios são inerentemente não lineares, sendo determinante 

a escolha do modelo matemático para uma correcta quantificação. 

Os modelos “cubit spline” e “logit-log” são muito utilizados para interpolação de resultados 

provenientes de ensaios imunológicos, no entanto tanto o LBABFG [60], como outros autores [64, 

65] aconselham a utilização dos modelos de 4 parâmetros (4PL) ou de 5 parâmetros (5PL). Destes, 

o modelo de 4 parâmetros é o mais utilizado devido também à falta de software para o de 5 

parâmetros. No entanto, o modelo de 5 parâmetros pode ser mais adequado que o de 4 parâmetros 

em curvas assimétricas. Os modelos de “cubic spline” e “logit-log” representam tentativas de 

linearização de curvas que são inerentemente não lineares, não sendo recomendados pelo 

LBABFG.  

O modelo de 4 parâmetros (4PL) é uma função definida pela seguinte equação [63]:  

 

E(Y)= D +   (A  -  D) 
                  [1+(X/C)B] 

 
 

 

em que  E (Y) é a resposta; X a concentração; A a resposta a concentração zero: D a resposta a uma 

concentração infinita; C a concentração que resulta na resposta a meia amplitude entre a resposta A e D 

(ED50); B, parâmetro de declive, tipicamente cerca de 1,0 
 

O coeficiente de correlação, para relações dose-resposta não lineares é pouco informativo, 

pois pode ocorrer um erro relativo inaceitável mesmo com correlações de 0,999 [63]. 

Consequentemente, o modelo matemático para ser aceite deve apresentar um erro relativo (ER) 

≤10% entre os valores nominais dos padrões e os interpolados, e uma precisão intra-curva e inter-

curva aceitável. Os critérios de aceitação para a precisão segundo o LBABFG são os seguintes: 

Precisão intra-curva   -       CV ≤ 25% para o LiQ,    ≤ 20%, restantes padrões 

Precisão inter-curva   -       CV ≤ 20% para o LiQ,    ≤ 15%, restantes padrões 
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Limite de Detecção e Quantificação 

De acordo com a literatura [55,66], devem ser efectuadas diluições seriadas de padrão ou 

material de referência certificado, determinando a concentração mínima que resulta numa 

absorvência 3,05 vezes a média de 12 ensaios independentes de brancos.  

O limite superior de quantificação corresponde ao ponto de maior concentração da curva em 

que os valores de CV para a precisão intermédia (inter-curvas) e os valores de ER, não excedam os 

20%; e o limite inferior de quantificação, o ponto de menor concentração da curva em que os 

valores de CV para a precisão intermédia e os valores de ER não excedam os 25%. A soma das 

duas variações não deve exceder os 30% [60-63].  
 

Paralelismo 

A existência de paralelismo pressupõe que a curva de calibração originada pelos padrões é 

paralela à curva de calibração quando utilizamos uma amostra para a traçar. Assim, se suporta o 

pressuposto de que as características de ligação ao anticorpo são semelhantes tanto no analito 

presente na solução padrão, como no analito presente na amostra, permitindo que o analito em 

estudo seja determinado correctamente.  

        Na literatura são descritas várias formas de testar este parâmetro, no entanto a abordagem 

aconselhada pelo LBABFG [60,61], sendo também a seguida por outros autores [67,68] é a 

seguinte:   

 Analisar a precisão (CV %) entre vários níveis de diluição, sendo o critério de 

aceitação,  CV  ≤ 20% [67] ou ≤ 30% [60,61]. 
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Linearidade dilucional 

       A linearidade dilucional é um conceito semelhante ao paralelismo mas refere-se ao erro 

relativo associado às várias diluições e não à precisão inter-diluições.  

       O estudo da linearidade dilucional tem como propósito saber se amostras com teores mais 

elevados de analito (acima do LsQ) podem ser diluídas e quais as diluições que podem ser 

efectuadas com exactidão aceitável. É importante no caso do glúten (em que são analisadas 

frequentemente amostras cuja gama de concentração desconhecemos), saber quais as diluições que 

podemos efectuar.  

      Este parâmetro é testado com fortificação através de adição de uma quantidade conhecida de 

padrão a diversos tipos de matrizes, que são sujeitas depois a diluições múltiplas. 

      O critério de aceitação é definido em termos de ER (≤ 20%) para cada diluição [60], por 

comparação com um valor “verdadeiro” de um material de referência certificado ou amostra 

controlo.  
 

Especificidade e selectividade 

O LBABFG descreve dois tipos de não especificidade que podem ocorrer [61]. A não 

especificidade específica, que consiste na existência de interferências analíticas causadas por 

substâncias semelhantes ao analito (falsos positivos); e a não especificidade não específica, ou 

selectividade, que consiste em interferências analíticas causadas por outros factores (efeitos de 

matriz).   

Os falsos positivos podem ser detectados através de fortificações com analitos semelhantes, de 

forma a verificar se o método os detecta. A selectividade pode ser avaliada efectuando 

fortificações em vários tipos de matrizes com o analito, e verificar se o ER não excede os 20-25%. 
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Exactidão 

        A exactidão é a concordância entre um valor teórico e um valor observado. Descreve para 

cada tipo de amostra, a magnitude de um erro sistemático. A exactidão é expressa em termos de 

erro relativo ou de percentagem de recuperação. 

   O critério de aceitação que foi estabelecido para este parâmetro é que o erro relativo não 

exceda os 20% [61]. A exactidão de um método pode ser caracterizada com a utilização de 

materiais de referência certificados, ou na ausência dos mesmos, com amostras controlo, por 

comparação com outros métodos já validados. Na ausência de um método de controlo, pode-se 

avaliar a percentagem de recuperação obtida tendo em conta um valor estabelecido para uma 

determinada amostra controlo ou Materiais de Referência Certificados (MRC). 

A exactidão de um método pode depender de vários factores como e.g a eficiência da 

extracção. A recuperação e erro relativo são calculados da seguinte forma [63]: 

 

% Recuperação =   100
C3

C2)-C1(100
nominalvalor

observadovalor
×=×⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
 

 

%ER =  1001
nominalvalor

observadovalor
×⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
 

 
C1- concentração determinada na amostra fortificada,  
C2- concentração determinada na amostra não fortificada,   
C3- concentração de padrão adicionada. 
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Precisão 

A precisão de um método é um termo geral que pretende avaliar a dispersão de resultados 

obtidos por ensaios independentes, repetidos sobre uma mesma amostra em condições definidas. A 

precisão é geralmente dependente da concentração do analito e pode ser expressa como desvio 

padrão ou de preferência como limite que, a um dado nível de confiança estabelece a diferença 

máxima que se pode encontrar  entre resultados obtidos por ensaios independentes repetidos na 

mesma amostra. A precisão descreve a magitude de erros aleatórios associados a uma determinada 

amostra. 

Existem duas medidas extremas para avaliar a dispersão acima referida, designadas por 

repetibilidade e reprodutibilidade.  

A repetibilidade exprime a precisão de um método de ensaio efectuado em condições tão 

idênticas quanto possível como: mesmo laboratório, mesmo operador, mesmo equipamento, 

mesmos reagentes, e efectuada em curto espaço de tempo. O limite de repetibilidade (r) do método 

é o valor abaixo do qual se deve situar com uma probabilidade específica (normalmente 95%), a 

diferença absoluta entre dois resultados de ensaios obtidos nas condições referidas.  

Entre estas medidas extremas existe uma situação intermédia que se designa por precisão 

intermédia ou variabilidade intralaboratorial, referindo-se à precisão avaliada sobre a mesma 

amostra ou amostras idênticas utilizando o mesmo método e o mesmo laboratório, mas variando 

uma ou mais condições (e.g. dias diferentes, diferente operador).  

A reprodutibilidade exprime a precisão obtida a partir de ensaios interlaboratoriais. O limite 

de reprodutibilidade (R) do método é o valor abaixo do qual se deve situar com uma probabilidade 

específica (normalmente 95%), a diferença absoluta entre os resultados de ensaios obtidos nas 

condições referidas.  

O LBABFG estabelece para a precisão intermédia um limite de CV de 20-25% [60-63]. 
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2. OBJECTIVOS 
      

 Averiguar se o método ELISA-R5 é adequado para a quantificação de glúten nos alimentos, 

através da validação do método e em conformidade com critérios de aceitação pré-estabelecidos.  

 Verificar quais as limitações e vantagens do método ELISA-R5 em relação ao método oficial. 

 Avaliar o teor de glúten em diversos tipos de matrizes alimentares. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 MÉTODO ELISA-R5 

Este método encontra-se já disponível em kits comerciais (e.g. INGENASA- Espanha e R-

BIOPHARM- Alemanha), sendo considerado como método de Tipo I pela 26ª Sessão do Codex 

Alimentarius em Métodos de Análise e Amostragem [57]. Os kits utilizados neste estudo são os 

desenvolvidos pela R-Biopharm (RIDASCREEN GLIADIN test).  
 

3.1.1 Princípio do método analítico 

O “RIDASCREEN GLIADIN test” é um método ELISA “sandwich” quantitativo, em que a 

placa ELISA está revestida com anticorpos monoclonais (anticorpos R5) contra as prolaminas (ω, 

β, α e γ) do trigo, centeio e cevada, permitindo a análise de alimentos processados e não 

processados. 
 

3.1.2  Equipamento 

Moinho de laboratório Grindomix GM 200 (Retsch). 

Agitador rotativo de tubos de plano vertical da Stuart tipo SB3. 

Vortex - Genie da Scientific Industries, INC.   

Centrífuga Sorvall ® RC 5C Plus. 

Estufa de secagem Heraeus regulável a 50 ± 1 ºC e 100 ± 3ºC. 

Lavador de microplacas Washer 430 (Biomérieux). 

Leitor de microplacas com filtro para medição a 450 nm (EL800 Universal da Bio-TeK 

instruments).  

Computador com software (Kc Junior da Bio-tek Instruments) para conversão de dados 

de absorvências em concentrações. 
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3.1.3 Reagentes e soluções  

Solução “cocktail” pronta a usar: contém 250 mM de 2-mercaptoetanol e 2 M de 

cloridrato de guanidina.  

Solução de etanol 60% (v/v). 

Solução de etanol 80% (v/v). 

Solução de gelatina de peixe (SIGMA G7765). 

Solução de gelatina de porco (SIGMA G2500).  

Placa  ELISA (12 tiras removíveis) revestidas com anticorpo R5. 

Soluções padrão de 0, 5, 10, 20, 40 e 80 ppb.  

Solução Conjugado concentrada: anticorpo R5 conjugado com uma peroxidase. 

Solução Substrato: solução de peróxido de ureia. 

Solução Cromogéneo: solução de tetrametilbenzidina. 

Solução “stop”: contendo ácido sulfúrico (1N H2S04). 

Solução Tampão concentrada (5x) para diluição de amostras e conjugado.  

Solução Tampão de lavagem concentrada (10x): contém tiomersal.  
 

3.1.4 Preparação da amostra 

      Dependendo do tipo de amostra, devem ser utilizadas as seguintes soluções de extracção: 

A. 60% (v/v) de etanol para amostras alimentares não processadas (T ≤ 90 ºC) 

B. Solução “cocktail” para amostras processadas (T > 90 ºC) e produtos de soja  

C. Solução de gelatina de peixe ou gelatina de porco para amostras contendo 

chocolate, café, cacau ou taninos 
 

A.  Amostras alimentares não processadas (extracção com etanol): 

   Para amostras líquidas adiciona-se 1 ml de amostra a 9 ml etanol 60% (v/v). Para amostras 

moles ou sólidas (massas, bolachas, pães, etc) tritura-se e homogeniza-se, retirando depois 1 g 

para análise dissolvendo em 10 ml de etanol 60% (v/v). 

     Após a adição de etanol, mistura-se bem num agitador vertical durante 30 minutos à 

temperatura ambiente e depois centrifuga-se a mais de 2500×g durante 10 minutos também à 

temperatura ambiente (o glúten precipita a temperaturas baixas). Retira-se o sobrenadante para 

um frasco de 10 ml, diluindo-se depois na proporção volumétrica mínima de 1:50. Coloca-se 100 

μl da solução anterior em duplicado, ou seja em dois poços da placa ELISA. 
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B. Amostras processadas (extracção com solução “cocktail”) 

        Esta solução “cocktail” contém β-mercaptoetanol, portanto todas as etapas que envolvam esta 

solução devem ser realizadas numa “hotte”.  

        Para proceder a esta extracção, triturar a amostra até obter um produto o mais homogéneo 

possível, pesar 0,25 g de amostra e adicionar 2,5 ml de solução “cocktail”. Fechar o tubo e agitar 

bem utilizando o vortex. Tapar com parafilme e incubar a 50 ºC durante 40 minutos. Em seguida, 

deixar arrefecer 5 minutos, após o que se adiciona 7,5 ml de etanol 80% (v/v). Misturar utilizando 

o vortex, e em seguida agitar usando o agitador rotativo de plano vertical durante 1 hora à 

temperatura ambiente. Centrifugar a mais de 2500×g durante 10 minutos à temperatura ambiente 

retirando depois o sobrenadante para um frasco de 10 ml. Este sobrenadante é depois diluído com 

tampão de diluição na proporção volumétrica mínima de 1:12,5. Colocar 100 μl da solução 

anterior em duplicado, ou seja em dois poços da placa ELISA. 
 

 

C. Amostras contendo chocolate, café, cacau ou taninos  

Solução de gelatina de peixe - 11,1 ml de solução de gelatina de peixe (SIGMA G 7765) + 

2 g polivinilpirrolidona (SIGMA PVP 10) em 100 ml de 

etanol 60%. 

Solução de gelatina de porco - 2,5 g de gelatina de porco (SIGMA G2500) + 1 g 

polivinilpirrolidona (SIGMA PVP 360) em 100 ml de etanol 

60%.  

       Pesar 1 g de amostra e adicionar 10 ml da solução de gelatina de peixe ou gelatina de porco. 

Agitar no vortex durante 30 segundos e depois misturar bem num agitador vertical durante 30 

minutos à temperatura ambiente. Centrifugar a mais de 2500×g durante 10 minutos também à 

temperatura ambiente. Retirar o sobrenadante para um frasco de 10 ml, diluindo depois na 

proporção volumétrica mínima de 1:50. Colocar 100 μl da solução anterior em duplicado, ou seja 

em dois poços da placa ELISA. 
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3.1.5    Aplicação na placa de ELISA 

        Inserem-se num suporte de placas ELISA, as tiras suficientes para análise, numerando-as. 

Aplica-se 100 μl das soluções padrão, do branco e das amostras diluídas (em duplicado) nos poços 

da placa que estão revestidos com anticorpos R5. Incuba-se numa câmara húmida durante 30 

minutos à temperatura ambiente (20-25 ºC). Após incubação, deita-se fora o contéudo, e bate-se 

vigorosamente em papel absorvente de modo a retirar todo o líquido dos poços. Lava-se a placa 

com 250 μl de solução de lavagem e despeja-se novamente o conteúdo batendo em papel 

absorvente. O processo de lavagem e secagem repete-se mais 3 vezes. Em seguida, aplicam-se 100 

μl da solução de conjugado (R5- HRP) em cada poço e a placa vai novamente a incubar durante 30 

minutos à temperatura ambiente. A placa é lavada pelo processo anterior 6 vezes, após o que se 

adiciona 50 μl de solução de substrato a cada poço e depois 50 μl da solução de cromogéneo. 

Depois de agitar levemente a placa, esta é colocada no escuro. A reacção é interrompida após 30 

minutos com a adição de solução “stop”. Agita-se a placa ligeiramente até uniformização da côr. A 

absorvência é medida num leitor de microplacas a 450 nm. As concentrações de gliadina são 

interpoladas através da curva de calibração. 

 

3.1.6 Controlo da qualidade 

O padrão 6 deve ter a 450 nm, uma absorvência > 0,6 e o padrão 1 deve ter uma absorvência < 

0,15. 

A R-Biopharm comercializa actualmente três controlos de gliadina: 1,5 g de farinha de arroz 

homogenizada não contaminada (<5 ppm); 1,5 g de farinha de arroz homogenizada contaminada 

com gliadina (18 ppm);  e 1,5 g de farinha de arroz homogenizada contaminada com gliadina (32 

ppm). Foi também utilizada uma amostra de Trigo mole (Triticum aestivum L. Emend. Fiori et 

Paol) cedida pelo Dr. Enrique Mendez (Unidade de Glúten- CNB). 
      

3.1.7 Cálculo de Resultados 

O resultado deve ser expresso em ppm (mg/kg) de glúten.  

O resultado interpolado na curva de calibração vem expresso em μg de gliadina por Kg (ppb), 

devendo ser multiplicado pelo factor de diluição. O resultado é então multiplicado por 2 (glúten = 

50% gliadinas + 50% gluteninas) e depois dividido por 1000 para vir expresso em ppm. Se o valor 

de absorvência for superior ao do Padrão 6, deve-se diluir mais a amostra e analisar novamente.  
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3.2 MÉTODO DE SKERRITT 

 

Este método encontra-se já disponível em kits comerciais, sendo ainda o método oficial pela 

AOAC. Os kits utilizados neste estudo são os desenvolvidos pela TEPNEL BIOSSYSTEMS 

(GLUTEN ASSAY kit) do Reino Unido.  
 

    3.2.1 Princípio do método analítico 

       Este método é um método ELISA “sandwich” em que as placas estão revestidas com 

anticorpos monoclonais para a ω-gliadina. O glúten presente nos alimentos é extraído com uma 

solução de etanol.  

 

     3.2.2  Equipamento 

             Moinho de laboratório tipo Grindomix GM 200 (Retsch). 

Vortex - Genie da Scientific Industries, INC.  

Centrífuga Sorvall ® RC 5C Plus. 

Agitador de placas Vari-Shaker (Dynatech). 

Estufa de secagem Heraeus regulável a 50 ± 1 ºC e 100 ± 3ºC. 

Lavador de microplacas Washer 430 (Biomérieux). 

Leitor de microplacas com filtro para medição a 450 nm (EL800 Universal da Bio-TeK 

instruments).  

Computador com software (Kc Junior da Bio-tek Instruments) para conversão de dados de 

absorvências em concentrações. 
 

  3.2.3   Reagentes e soluções  

Solução de etanol 40% (v/v). 

“Tannin Binding Additive Kit”- para amostras com taninos (chocolate, café, etc).  

Placa  de ELISA (12 tiras removíveis) revestidas com anticorpos anti ω-gliadina. 

Solução Padrão de gliadina liofilizado. 

Solução Controlo de baixo teor em glúten.  

Solução Controlo de médio teor em glúten. 

Solução Controlo de alto teor em glúten. 

Solução Conjugado: anticorpo conjugado com uma peroxidase em tampão salino com 

proteína, estabilizador e tiomersal.  
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Solução Substrato: contém tetrametilbenzidina. 

Solução “Stop”: contém ácido fosfórico 25% v/v. 

Solução Tampão concentrada (5X) para diluição de amostras, controlos e conjugado.  

Solução Tampão para lavagem (10X): Solução Tampão Tris (hidroximetil) Aminometano, 

com agente tensioactivo e conservantes. 
 

 

3.2.4 Preparação dos padrões, controlos e amostras 

     Preparação de padrões 

Reconstitui-se o padrão de gliadina adicionando a quantidade de solução de extracção 

indicada no rótulo. Em seguida, prepara-se uma solução padrão com a concentração de 2 μg/ml, 

adicionando 50 μl de padrão de gliadina a 9,95 ml de solução de diluição. Finalmente, preparam-se 

os padrões da seguinte forma: 

   A (200 ng/ml):  200 μl da Solução padrão de 2 μg/ml + 1,8 ml de Solução de Diluição 

   B (100 ng/ml):  1ml de A + 1 ml de Solução de Diluição 

   C (50 ng/ml):  1 ml de B + 1 ml de Solução de Diluição 

   D (20 ng/ml):  0,8 ml de C + 1,2 ml de Solução de Diluição 

   E  (10 ng/ml):  1 ml de D + 1 ml de Solução de Diluição 
 

Preparação de controlos 

Pesam-se 2 g de cada controlo para tubos de propileno de 50 ml. Adiciona-se 20 ml de 

solução de extracção. Homogeniza-se durante 90 segundos e centrifuga-se a 500×g durante 10 

minutos à temperatura ambiente. Depois, dilui-se com a solução de diluição na proporção 

volumétrica 1:500 para aplicar na placa.  
   

Preparação de amostra 

Pesam-se 5 g de cada amostra para tubos de propileno de 50 ml. Adiciona-se 50 ml de 

solução de extracção. Homogeniza-se durante 90 segundos, após o qual se centrifuga a 500×g 

durante 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, dilui-se com solução de diluição. Para 

produtos “sem-glúten” deve-se diluir na proporção volumétrica 1:50 e para produtos com um teor 

de glúten superior a 200 ppm a diluição deve ser igual ou superior a 1:500. 
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3.2.5 Aplicação na placa de ELISA 

          Aplicar na placa de ELISA em duplicado 100 μl das soluções padrão, controlo, amostras e 

zero. Colocar a placa de ELISA num agitador de placas à temperatura ambiente durante 60 

minutos. Depois, lavar a placa 3 vezes (ver secção 3.1). Adicionar 100 μl da solução de enzima 

conjugado. Colocar novamente no agitador de placas durante 30 minutos. Lavar a placa. Adicionar 

100 μl da solução de substrato. Incubar 30 minutos no escuro. Adicionar 50 μl de solução “stop”. 

Ler a absorvência a 450 nm.        
 

3.2.6 Controlo da Qualidade   

           O  controlo da qualidade é efectuado com a utilização de 3 soluções controlo, uma de baixo 

teor em glúten, uma de médio teor em glúten e outra de alto teor em glúten. 

   

3.2.7 Cálculo de Resultados 

          Multiplica-se o valor interpolado na curva (ng/ml) pelo factor de diluição. Divide-se por 

1000 para converter o teor de gliadinas em ppm. Multiplica-se por 2 para expressar o resultado em 

ppm de glúten.  
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3.3.   AMOSTRAS EM ESTUDO 

 
     As amostras em estudo foram no total 93 alimentos, agrupados em 15 categorias (ver Tabela 3, 

ANEXO I, II e III).  

     O INSA estabeleceu um protocolo com a APC com vista à validação de metodologias de 

análise de glúten em géneros alimentícios e acordou com a mesma analisar 75 alimentos de 

diversos tipos, tanto produtos correntes no mercado como também alguns produtos de alimentação 

especial (“sem-glúten”). Os produtos analisados foram seleccionados de forma a testar: possível 

contaminação nos locais de fabrico; a presença e/ou teor de glúten em produtos com ingredientes 

como o amido de trigo ou determinados aditivos; níveis de glúten em alguns produtos “sem-

glúten”; e certos grupos de produtos, e.g. as mostardas, gelados e enchidos.   

         Foram recebidas 2 a 5 embalagens de cada produto, registando-se toda a informação constante 

no rótulo. Efectuou-se uma “pool” de cada amostra, triturou-se e homogenizou-se (no caso de 

produtos sólidos). Em seguida, distribuiu-se a “pool” por vários sacos selados a vácuo, ou tubos 

Falcon de 50 ml e colocaram-se à temperatura de -20 ºC ou à temperatura ambiente em 

excicadores consoante o tipo de produto.   

      Inicialmente, determinou-se a matéria seca das primeiras amostras, paralelamente à análise de 

glúten, pois a leitura dos relatórios do Codex Alimentarius suscitava dúvidas quanto à forma de 

expressão do resultado, se deveria ser em termos de matéria seca ou não. Os procedimentos 

adoptados para determinar o teor de humidade nestas amostras foram os procedimentos descritos 

nas Normas Portuguesas. Com a nova definição proposta pelo Codex Alimentarius para alimentos 

sem-glúten [1], ficou definido que os resultados não são expressos em termos de matéria seca mas 

em termos do peso total, não sendo necessário a determinação do seu teor de humidade.  
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TABELA 3- Géneros alimentícios analisados em relação ao teor de glúten (L-lote, A- amostra). 
 

 

 

    1     Produtos à base de farinhas 

  (1) Flocos de cereais Kellogs crisp x 
  (2) Pão “sem-glúten” 
  (3) Pão 1 “sem-glúten” 
  (4) Pão 2  “sem-glúten” 
  (5) Massa folhada 
(10) Pão 3 “sem-glúten” 
(11) Pão 4 “sem-glúten” 
(12) Farinha para pão “sem-glúten”  
(29) Maizena Express Molhos 
(90) Farinha de milho 1 
(91) Farinha de milho 2 
(92) Farinha de milho 3 
(93) Farinha de milho 4 
 

   2    Produtos à base de arroz 

  (7) Arroz de pato 
  (9) Arroz chinês com gambas 
 (20) Arroz glutinoso 
 

    3    Pratos de Peixe 

 (13) Medalhões de pescada 
 (16) Moqueca de peixe 
 (17) Bacalhau à Brás 
 (19) Bacalhau no forno 
 (51) Pastéis de Bacalhau 
 

    4    Sopas 

 (22) Sopa de caldo verde  
 (23) Sopa de grão com espinafres   
 (24) Sopa de feijão branco 
 

    5     Vegetais/Legumes 

  (8) Salada de legumes com arroz 
 (33) Espinafres em folha 
 (34) Macedónia de ervilhas 
 (35) Milho 
 (36) Salada dois legumes 
 (37) Salada de Milho 
 (40) Favas 
 (42) Caldo verde 
 (43) Ervilhas congeladas com bacon 
     

 

    6      Batatas 

 (44) Batatas “allumettes” 
 (45) Batatas em palitos 

 

   7     Produtos cárneos 

(47) Salsichas 
(48) Chouriço do Fundão 
 

   8     Produtos lácteos  

 (49) Queijo flamengo Agros 

 

   9     Produtos de soja 

 (50)     Iogurte de soja 
 (78)     Gerblé-bebida de soja com cereais 

   (79)     Soya-bebida de soja com sumo de fruta      
e cenoura 

 (83) Bebida de soja Gerblé  
 (84) Bebida de soja Alprosoja 
 (85) Bebida de soja  Biosoy nature 
 (86) Nacos de soja Diese 
 (87) Nacos de soja Protisoja 
 (75) Provamel sobremesa chocolate 
 

  10    Sumos 

 (52)      Sumo de pêssego, cenoura e cereais 
 (80)    Pleno- bebida de sumo de frutos  com   

cereais   
 

11 Gelados 

 (21) Super maxi L1A1 
 (25) Super maxi L1A2 
 (26) Super maxi L2A1 
 (27) Super maxi L2A2 
 (28) Super maxi L3A1 
 (30) Super maxi L3A2 
 (38) Gelado big Milk Olá 
 (39) Gelado Magnum Trufas Olá 
 (41) Créme de caramelo Carte D´or 

 (53) Calippo lima-limão 
 (54) Carte D’or chocolate light 
 (55) Gelado Carte D’or Noz 

 

 11     Gelados (cont.) 

 (57) Doce da avó 
 (58) Gelado EPA 
 (59) Magnum amendoas 
 (60) Magnum clássico 
 (64) Mega perna de pau 
 (67) Gelado Solero exótico 
 (68) Super maxi baunilha 
 (70) Viennetta baunilha 
 (71) Carte D’or Baunilha 
 (74) Gelado de iogurte com mel 
 (88) Tarte Dolcissima Continente 
 

  12   Produtos à base de cacau/café  

 (61) Ovomaltine 
 (62) Carte D’or Mania for coffee 
 (72) CRUNCH 
 (76) Nestlé Snack  
 (77) KitKat Chunky 
 (81) Carte D’or Coffee Délice 
 (82) Bebida achocolatada Salutem 
 (89) Chocolate Frankonia Celeiro 
 (65) Pintarolas 
 

   13    Molhos 

 (73) Ketchup 
 (14) Mostarda Calvé L1 
 (15) Mostarda Calvé L2 
 (31) Maionese Calvé L1 
 (32) Maionese Calvé L2 

 

   14    Doces/Sobremesas 

  (46) Gelatina Royal sabor maracujá 
  (66) Pudim flan 
  (63) Rolinhos Arco Íris de Açúcar 

 

15 Vários 

  (6) Caldo de Galinha 
 (18) Caldo de Peixe 
 (56) Fermento Fermipan 
 (69)   Fermento de padeiro Vahiné 
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4.  RESULTADOS 

4.1 VALIDAÇÃO  

   Em relação ao método de Skerritt, sendo este um método oficial pela AOAC foi já validado 

por esta entidade. Existem também algumas publicações sobre o método ELISA-R5 [66, 69-70], 

em que se apresentam alguns dados da validação efectuada, essencialmente dados de 

repetibilidade, e ensaios para definir os limites de detecção e quantificação, sendo um método 

também validado pelo Codex Alimentarius. Contudo, subsistem algumas críticas a este método, 

nomeadamente o facto de sobrestimar as hordeínas. Nas actas dos  encontros do “Working Group 

on Prolamin Analysis and Toxicity” (WGPA) [71-74] são também apresentados alguns dados de 

validação para este e outros métodos em desenvolvimento para a análise do teor em glúten.  

Apesar de ambos os métodos ELISA-R5 e Skerritt terem sido validados, é necessário também 

efectuar uma validação “in house”, ou seja, uma validação do método nas condições de cada 

laboratório, neste caso, no INSA; bem como, dada a complexidade das matrizes alimentares, uma 

validação do método para determinação de glúten em diversos tipos de alimentos.  

Os estudos de validação realizados foram baseados em procedimentos descritos pelo 

LBABFG [60-63]. Foram também consultados artigos sobre validação de métodos ELISA para a 

determinação de glúten, actas de encontros do WGPA, bem como alguns artigos sobre validação 

de métodos imunológicos e de métodos para a determinação de alergéneos.  

           Os parâmetros de validação caracterizados neste trabalho para o método ELISA-R5 foram os 

seguintes: Modelo matemático da curva de calibração, Precisão e Exactidão da curva de 

calibração, Limite de Detecção e Quantificação, Linearidade dilucional, Paralelismo, 

Especificidade e Selectividade, Exactidão, Precisão, e Estabilidade dos sobrenadantes. Para o 

método de Skerritt, foi efectuada apenas uma validação parcial para comparação com o método 

ELISA-R5.  
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4.1.1 Modelo, Precisão e Exactidão da curva de calibração 

      Foi estudado qual seria o modelo matemático mais adequado para a curva de calibração. Neste 

estudo, foi testado o método de 4 parâmetros (Figura 2).  
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Concentração [μg/Kg] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Figura 2- Curva de calibração obtida utilizando o modelo de 4-parâmetros, 

curva traçada com padrões de  gliadina do kit de ELISA-R5. 
 

  

 Os Critérios de aceitação para o modelo de 4-parâmetros são os seguintes [60,63]: 

         Precisão intra-curva           CV ≤ 25% para o LiQ,    ≤ 20%, restantes padrões,  

         Precisão inter-curva           CV ≤ 20% para o LiQ,    ≤ 15%, restantes padrões,  

         Erro relativo                       ER  ≤ 10%, para cada um dos padrões 

 Método utilizado:  

        Foram avaliadas 10 curvas de calibração quanto à precisão e erro relativo  

   Resultados obtidos para o método ELISA-R5: 

        Precisão intra-curva         CV médio = 6%,  

        Precisão inter-curva         CV < 5% 

        Erro relativo                     ER médio = 5%, para o LsQ e cerca de 1-2% restantes padrões 

    Resultados obtidos para o método de Skerritt:  

        Precisão intra-curva         CV médio =4%,  

        Precisão inter-curva         CV <10%      

        Erro relativo                     ER médio =8% para o LiQ e cerca de 1-4% restantes padrões 
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 4.1.2 LIMITE DE DETECÇÃO  

       Foram efectuadas, de acordo com a literatura [55,66], diluições seriadas de padrão de gliadina 

de 1 a 5 ppm (ELISA-R5) e de 1 a 10 ppm (método de Skerritt), determinando a concentração 

mínima que resulta numa absorvência 3,05 vezes a média de 12 ensaios independentes de brancos. 

O limite de detecção obtido para ambos os  métodos foi de 3 ppm.  
 

4.1.3 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO  

Segundo a literatura [60-63], o limite superior de quantificação corresponde ao ponto de 

maior concentração da curva em que os valores de CV para a precisão intermédia (inter-curvas) e 

os valores de ER, não excedam os 20%; e o limite inferior de quantificação, o ponto de menor 

concentração da curva em que os valores de CV para a precisão intermédia e os valores de ER não 

excedam os 25%. A soma das duas variações não deve exceder os 30%.  

Segundo estes critérios, o limite inferior de quantificação para o método de Skerritt é de 10 

ppm (1º padrão do kit) e o limite superior é de 200 ppm (último padrão do kit). Quanto ao método 

ELISA-R5, os limites de quantificação são de 5 ppm a 80 ppm, correspondentes também ao 1º e 

último padrão fornecido pelo kit.     
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4.1.4 PARALELISMO 

 

       Foram efectuadas diluições seriadas de controlos, materiais de ensaios interlaboratoriais e de 

outras amostras, numa gama alargada de diluições, e avaliada a precisão inter-diluições (Tabela 4). 

 

TABELA 4- Precisão inter-diluições obtida com vários tipos de matrizes 
 

 

  

 Verificou-se que tanto para a farinha de trigo, como para os pães de trigo, a precisão entre 

diluições não era aceitável, pelo que se analisaram as absorvências obtidas para cada uma das 

diluições efectuadas para estes dois tipos de produtos (Figuras 3 e 4).   

Produto Teor em glúten       
(ppm) 

CV (%) Gama de diluições 

Farinha caneças  ? elevado 500-8000 

Pão 1 ? elevado 500-32000 

Pão 2 ? elevado 500-8000 

Pão 3 ? elevado 500-32000 

Pão 4 ? elevado 500-32000 

Ovomaltine 377 8 500-32000 

Cereais kellogs 57 10 500-8000 

Pasteis de bacalhau 1587 9 500-24000 

FAPAS A 822 2 500-32000 

FAPAS B 206 22 500-32000 

FAPAS C 41 11 500-2000 

FAPAS D 319 12 500-32000 

Triticum aestivum 185400 2 500- 64 ×105 

    Verificou-se que para estes dois tipos de produtos ocorre frequentemente o chamado efeito de 

gancho, que consiste numa supressão de sinal a altas concentrações de analito (na diluição 1:500) 

originando uma inflexão da curva.  

    Assim, a utilização da diluição de 500 para este tipo de produtos pode originar resultados 

bastante inferiores aos correctos, como demonstrado na Tabela 5.   
 

TABELA 5- Resultados obtidos para o teor de glúten conforme a diluição utilizada 
 

Produto Diluição Teor em glúten (ppm) 

Pão 1, 3 e 4 500 40 a 50 
8000 a 32000 > 200 

Pão 2 500 40 a 50 
2000-8000 96 

Farinha de Caneças 500 50 a 60  
1000-32000 159 
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Figura 3-  “Efeito de gancho” - amostra de Pão 4  

(LsQ- limite superior de  quantificação da curva) 
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Figura 4-  “Efeito de gancho” - amostra de Farinha de Caneças  

(LsQ- limite superior de quantificação da curva) 
 

      A diluição de 1:500 permite a quantificação de glúten na ordem dos 5 ppm (limite de 

quantificação). No entanto, os resultados obtidos para estes dois tipos de produtos, sugerem que 

esta diluição deve ser utilizada com cautela, efectuando-se sempre uma segunda diluição maior ou 

igual a 2000.     

500

2000

8000

32000
0,0

0,5

1,0 

1,5 

2,0

2,5

3,0 

3,5 

0 10000 20000 30000 40000

Abs 

EEFFEEIITTOO    
DDEE  GGAANNCCHHOO  

LsQ 

 
Diluição 

Abs 

EEFFEEIITTOO    LsQ 
DDEE  GGAANNCCHHOO  

 
Diluição 



 

 39

      A absorvência do padrão com concentração mais elevada é cerca de 2,0 na generalidade dos 

imunoensaios. Estes ensaios foram realizados com kits de um lote em que a absorvência obtida 

para este padrão variou entre 2,4 a 2,8. No entanto, actualmente existem leitores de microplacas 

capazes de efectuar leituras de absorvências até 3,0, o que é o caso do leitor utilizado neste estudo.  

De acordo com os critérios de aceitação do LBABFG (CV≤ 30%), existe paralelismo entre 

diluições superiores a 1:2000 para as matrizes testadas.  
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       4.1.5 LINEARIDADE DILUCIONAL 
 

      O critério de aceitação é definido em termos de ER (≤ 20%) do teor de glúten adicionado à 

amostra para várias diluições. 

      Inicialmente foram testados quais os materiais que podiam ser utilizados para efectuar a 

fortificação. A gliadina adquirida à SIGMA,  apresentou uma repetibilidade inaceitável pelo que se 

rejeitou essa hipótese. O controlo de trigo cedido pela Unidade de Glúten do CNB-CSIC foi o 

material mais fiável encontrado para efectuar as fortificações (ver secção 4.1.7).  

      A fortificação foi efectuada adicionando 1 a 2 mg de trigo à toma de amostra para extracção.  

Na Tabela 6 estão representadas as recuperações obtidas para as várias diluições efectuadas. 

Alguns dos produtos seleccionados para este efeito são produtos que por motivos como a 

hiperlipidémia (queijo e chouriço), ou riqueza em taninos (Ovomaltine) poderiam ter recuperações 

inferiores quando menos diluídos. 

 

 TABELA 6- Recuperação em percentagem do teor de glúten adicionado 

   a diferentes matrize alimentares sujeitas a diferentes diluições 

   
 
PRODUTO 

     RECUPERAÇÃO (%) 

500 2000 8000 32000 

Milho >LQ 99 108 <LQ 

Queijo >LQ 112 93 <LQ 

Chouriço >LQ >LQ 133 127 

Ovomaltine >LQ >LQ 86 101 

Pão >LQ >LQ 100 nd 

 

 

 

 

 

 

LQ- limite de quantificação; nd- não determinado 

 

     A recuperação obtida (nas várias diluições que cobrem a gama de quantificação) foi semelhante 

apresentando de um modo geral uma taxa de recuperação entre os 80 a 120%, o que corresponde a 

um ER ≤ 20%, o que significa que se verifica linearidade dilucional para as matrizes em questão.   
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4.1.6 ESPECIFICIDADE  
 
Não especificidades específicas (falsos positivos) 

A soja é um produto com o qual, se obtêm por vezes resultados não esperados para o teor em 

glúten. Foram então analisados pelos método ELISA-R5 e método oficial, vários tipos de produtos 

de soja sem ingredientes com glúten, e extraídos com etanol ou solução “cocktail” (ver Tabela 7). 

Dos restantes produtos analisados, não houve mais nenhum que pudesse sugerir um resultado falso 

positivo.  
 
TABELA 7- Resultados obtidos para o teor de glúten (ppm) em alimentos de soja analisados 

pelo método de Skerritt e ELISA-R5, sujeitos a diferentes tipos de extracções. 

 
Alimento 

Teor de Glúten (ppm)

ELISA-R5 Método de  Skerritt 

Etanol (60%) Cocktail Etanol (40%) 

Sobremesa de baunilha 14 <5 23 

Sobremesa de chocolate 12 <LD <10 

Bebida de soja  1 60 <LD <LD 

Bebida de soja 2 57 <LD <LD 

Bebida de soja 3 49 <LD <LD 

Bebida de soja 4 64 <LD <LD 

Nacos de Soja 1 <LD <LD nd 

Nacos de soja 2 <LD <LD nd 

   
LD- limite de detecção; nd- não determinado 

Dos produtos analisados, apenas para as bebidas e produtos “lácteos” de soja, os resultados são 

positivos, se a extracção fôr realizada com solução de etanol. Por hipótese, estamos na presença de 

glúten que não é extraído pela solução cocktail, ou a solução de etanol extrai algo que é detectado 

pelo anticorpo.  

Durante o estágio efectuado na Unidade de Glúten do CNB-CSIC, esta questão foi colocada, 

pelo que se procedeu à análise de alguns produtos de soja pelo método ELISA-R5 “sandwich” e 

competitivo, bem como por Western Blot (ver Figura 5). Os resultados obtidos com o método 

ELISA-R5 “sandwich” para as bebidas de soja foram semelhantes aos obtidos anteriormente no 

INSA. Extraindo com solução de etanol obtiveram-se resultados positivos e com extracção 

“cocktail” resultados negativos. O ELISA-R5 competitivo apresentou também resultados positivos 

com a solução de etanol, sendo estes em ordem de grandeza 3 vezes superior aos obtidos pelo 
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método “sandwich”. Na Figura 5 está representado o western blot efectuado para dois leites de soja 

(nº 13990 e 13991) utilizando ambas as soluções de extracção e estão também apresentados os 

resultados obtidos com ELISA-R5 “sandwich”. Observando as bandas obtidas para estas amostras 

com ambas as extracções e comparando-as com o marcador de Triticum aestivum utilizado, pode-

se concluir que a solução de etanol extrai dos produtos de soja algumas proteínas de elevada massa 

molecular, que não são proteínas do glúten, enquanto que com a solução “cocktail” isso não se 

verifica. 
 

 

 

 

 

 

Extraccção 
“Cocktail” 

Extracção  
Etanol (60%) 

Figura 5- Western Blot efectuado para leites de soja (nº 13990 e 13991) com extracção “cocktail” e 

com extracção etanol 60%, recorrendo também a fortificações de 50 e 100 ppm de glúten. Estão 

indicadas as quantidades de extracto (em μl) inoculadas no gel. Os resultados obtidos utilizando o 

ELISA-R5 “sandwich” (em ppm) são também apresentados (em fase de publicação em “Proceedings 

of the 21th Meeting of the Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity”).    
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Não especificidades não específicas (efeitos de matriz) 

Os efeitos de matriz testados foram a hiperlipidémia e a presença de taninos em determinadas 

amostras.  

Em relação à hiperlipidémia, foram fortificadas amostras como queijo e chouriço, mas as 

recuperações foram aceitáveis para todas as diluições utilizadas (ver Tabela 11), pelo que se 

poderia conclui que para estas matrizes a hiperlipidémia parece não interferir com a análise. No 

entanto, num chouriço analisado recentemente para o teor em glúten, obteve-se para a diluição de 

1:5000 um resultado positivo e para a diluição de 1:500 um resultado negativo. Este facto sugere a 

possibilidade de interferência da gordura no sobrenadante mais concentrado (ver discussão). 

Os taninos, são sequestradores de proteínas, podendo interferir na análise, impedindo a ligação 

das prolaminas ao anticorpo na placa de ELISA. Assim, desenvolveram-se outros tipos de 

extracção, FISH (método ELISA-R5), e TBA (método de Skerritt), que removem os taninos das 

amostras.  

Foram analisadas e fortificadas amostras à base de chocolate (ricas em taninos) com as várias 

soluções de extracção, para testar se os taninos interferem na análise deste tipo de produtos (ver 

Tabela 8).  

 TABELA 8- Teores de glúten (ppm) obtidos para produtos à base de chocolate analisados pelo método 

de Skerritt e ELISA-R5, com diferentes soluções de extracção. 

 

PRODUTO 

TEOR DE GLÚTEN (ppm) 

ELISA-R5 Método de Skerritt 

EtOH  
(60%) 

Cocktail FISH EtOH  
(40%) 

TBA 

Ovomaltine 299 377 371 70 68 

Crunch 498 >1280 1097 >1000 >2000 

Nestlé Snack >1280 >1280 961 >2000 >2000 

Kit Kat Chunky >1280 >1280 >1280 >2000 >2000 

Carte D’or Coffee Delice >1280 >1280 >1280 >2000 >2000 

Bebida achoc. Salutem  <LD 6 37 13 55 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos por ambos os métodos para o teor de glúten, têm uma magnitude 

semelhante, ou são superiores com o método ELISA-R5. Os resultados obtidos com o método 

ELISA-R5 utilizando a extracção com solução FISH, não diferem dos resultados obtidos com a 

solução “cocktail”; e os resultados obtidos com o método de Skerritt utilizando a solução de 

extracção TBA foram bastante semelhantes aos obtidos com solução de etanol. A análise do teor 

em glúten da bebida achocolatada Salutem, resultou porém em valores superiores para as 
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extracções efectuadas com as soluções de remoção de taninos, quando comparadas com as 

extracções efectuadas com solução “cocktail” ou de etanol. Este facto pode indicar que para 

quantidades inferiores de glúten, a interferência dos taninos é mais significativa. Seria necessário 

analizar mais produtos ricos em taninos com baixo teor em glúten para comprovar esta hipótese. 

Não foram encontrados porém mais produtos com estas características. 

O Salutem e o Ovomaltine foram fortificados e extraídos com solução “cocktail”, com 

recuperações de 121% e 94% respectivamente (ver Tabela 11). 
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4.1.7 EXACTIDÃO 

        A exactidão é a aproximação existente entre um valor teórico e um valor observado. O critério 

de aceitação que foi estabelecido para este parâmetro é que o erro relativo não exceda os 20% [60].  

Este parâmetro foi testado de três formas distintas: 

A. Ensaios com Materiais de Referência Certificados ou Amostras Controlo 

B. Ensaios interlaboratoriais 

C. Eficiência de métodos de extracção (etanol, cocktail, e FISH/TBA)   

  A.  Teste com Materiais de Referência Certificados ou Amostras Controlo 

     O Instituto para Materiais e Medidas de Referência (IRMM) esteve em processo de certificar 

uma mistura de variedades de trigo europeias (IRMM-480). No entanto, o processo de certificação 

foi interrompido, não estando ainda disponível nenhum Material de Referência Certificado para 

este analito. 

     Foram testados então, possíveis materiais para servirem de controlo de qualidade da análise: um 

padrão de gliadina da SIGMA; o controlo de trigo cedido pela Unidade de Glúten do CNB; e 

controlos das empresas que comercializam os kits. 

A gliadina adquirida à Sigma revelou ter muitas impurezas, não se dissolvendo em solução de 

40 a 70% de etanol, e contendo um teor em glúten muito mais baixo do que seria previsível, e 

pouco repetível. Os testes efectuados com a amostra de trigo fornecida pelo CNB, revelaram uma 

precisão inter-diluições de 2%, precisão intermédia de 0,3% e reprodutibilidade aceitável 

(CV<10%) quando comparado com os valores obtidos em Espanha. Esta amostra, sempre que 

possível, serviu de controlo da análise. 

A TEPNEL possui para o método Oficial, três amostras de amido controlo (Baixo, Médio e 

Alto), que foram utilizadas frequentemente. A R-Biopharm, comercializa agora também um 

controlo negativo à base de farinha de arroz e dois controlos positivos de farinha de milho, um 

controlo A contaminado com 18 ppm de gliadina e um controlo B contaminado com 32 ppm de 

gliadina. 

         Foi calculado o erro relativo para o método ELISA-R5 utilizando a amostra de trigo e os 

controlos da R-Biopharm, e para o método de Skerritt utilizando o controlo médio fornecido pela 

Tepnel (ver Tabela 9). O erro relativo obtido com ambos os métodos é aceitável, excepto para o 

Controlo Positivo A. Os valores observados apresentados constituem médias de várias 

determinações efectuadas, com excepção do controlo A e B em que apenas foi efectuada uma 

determinação. 
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TABELA 9- Erro relativo das amostras controlo obtido para ambos os métodos 
     

 

 

 

 

 

 

                    
(* valores cedidos pelo CNB; na- não se aplica) 

 

B. Ensaios interlaboratoriais 

A performance do laboratório pode também ser avaliada através de ensaios interlaboratoriais 

como o “Bureau Inter Professionnel d’Études Analytiques” (BIPEA), ou o “Food Analysis 

Performance Assessment Scheme” (FAPAS). O ensaio FAPAS é mais uma avaliação do 

desempenho e da reprodutibilidade dos métodos, do que uma avaliação de exactidão, visto que o 

valor que é dado como verdadeiro é apenas uma estimativa efectuada de acordo com a distribuição 

normal dos resultados dos vários laboratórios participantes. No entanto, na ausência de materiais 

de referência certificados, pode ser utilizado pelos laboratórios como um material com valor 

teórico referencial, para determinar erros sistemáticos.  

  A performance do laboratório é expressa em termos de Z-score (Z), que deve ser  ⎢Z⎢< 2 para 

que seja considerada satisfatória. 

                                             Z= (x-X) 
                                         σp 

             x -    valor médio obtido no laboratório 

            X -    média robusta estimada pelo FAPAS 

 σp -  desvio padrão atribuido à amostra estabelecido com base no coeficiente de variação de 

reprodutibilidade (RSDR) do ensaio, e que determina o limite de performance satisfatório   

    

Método Controlo Valor teórico 
(ppm) 

Valor observado 
(ppm) 

ER (%) 

ELISA-R5 

 

Negativo <2             <LD      na 

Positivo A           36             28     -22 

Positivo B           64             60      -6 

T. Apuesto 160-180*          185,4     +9 

Skerritt Medio 240 284   +18 

Efectuaram-se dois ensaios FAPAS, um no período de Setembro a Novembro de 2005 e um de 

Setembro a Novembro de 2006.   

 No 1º ensaio, participaram 99 laboratórios. Foram analisados dois produtos à base de cereais 

para bébés (2719-A e 2719-B). Os resultados obtidos com os kits da R-Biopharm (método ELISA-

R5) pelos vários laboratórios participantes, apresentaram uma distribuição multimodal. Por este 
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motivo, não foram atribuídos pelo FAPAS aos produtos 2719-A e 2719-B, valores referenciais de 

teores de glúten obtidos pelo método ELISA-R5, nem sequer valores informativos dada a enorme 

dispersão de resultados. Este facto foi posteriormente atribuído pelo FAPAS à falta de 

uniformização em relação aos métodos de extracção, nomeadamente à utilização de solução etanol 

ou “cocktail”. Contrariamente, a distribuição dos dados obtidos com os kits da Tepnel (método de 

Skerritt) apresentou-se unimodal, pelo que o FAPAS atribuiu para este método valores referenciais 

aos produtos, e z-scores aos laboratórios participantes.  

No 2º ensaio, participaram 103 laboratórios de 39 países. Foram distribuidos dois materiais 

para a análise (2726-A e 2726-B), que consistiram novamente em farinhas lácteas para bébés. 

Foram atribuídos pelo FAPAS valores referenciais para os resultados obtidos para os dois produtos 

analisados com os kits da R-Biopharm, e z-scores para os laboratórios participantes. Em relação 

aos resultados obtidos com os kits da Tepnel, não foi atribuido um valor referencial para o material 

2726-B.   

Os resultados obtidos pelo FAPAS nos dois ensaios mostraram homogeneidade questionável 

usando Horwitz para calcular o valor de RSDR. Consequentemente, na ausência de dados 

interlaboratoriais definitivos, o FAPAS optou por utilizar valores de RSDR que reflectissem a 

imprecisão do método mas que garantam homogeneidade suficiente. Neste ensaios, usou-se então 

um valor de RSDR de 25% para a determinação do z-score. Este valor advém dos valores de RSDR 

geralmente obtidos para métodos ELISA.  

 Somente os resultados obtidos com o método ELISA-R5 foram submetidos ao FAPAS (não 

foram analisados com o Método Oficial). Os resultados do FAPAS para o Método de Skerritt são 

apresentados aqui apenas para efeitos comparativos dos teores de glúten obtidos. Os resultados 

estão expressos na Tabela 10. 

TABELA 10 – Resultados obtidos nos Ensaios Interlaboratoriais FAPAS 2719 e 2726 
 

FAPAS 
R-Biopharm Tepnel 

X x σp Z-score X x σp Z-score 

2719-A ___    822.47   ___ ____ 170 nd 42.6 ____ 
2719-B ___ 210.10 ___ ____ 46.3 nd 11.6 ____ 
2726-A 41.2 41 10.3 0.0 54.8 nd 13.7 ____ 
2726-B 279 319 69.7 0.6 296 nd 74 ____ 

 

 

 

 

 

 

 

(X - média robusta estimada pelo FAPAS; x - valor médio obtido no laboratório;  

σp -  desvio padrão atribuido à amostra) 
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 No ensaio 2726 obteve-se um z-score de 0.0 para 2726-A e 0.6 para 2726-B, o que é um 

resultado excelente. A média robusta do teor de glúten deste produto, estimada pelo FAPAS para o 

método de Skerritt, é bastante semelhante à obtida para o método ELISA-R5.  

 

C. Eficiência de métodos de extracção (etanol, cocktail, e FISH/TBA) 

A eficiência de extracção é fundamental para a obtenção de um resultado fiável. Actualmente 

encontram-se descritas na literatura, três formas de extracção de glúten: solução de etanol para 

alimentos processados a temperaturas iguais ou inferiores a 90 ºC; solução “cocktail”, aconselhada 

para produtos processados a mais de 90 ºC; e FISH (ou gelatina de porco)/ TBA para alimentos 

ricos em taninos. 

 Em diversos laboratórios que analisam glúten, não existe harmonização em relação ao método 

de extracção, utilizando muitos deles apenas a solução de etanol, eventualmente por envolver um 

processo de extracção mais simples. Considera-se que o glúten se dissolve numa solução de etanol 

de 40 a 70% (v/v), sendo a solução a 60% (v/v), vulgarmente utilizada no método ELISA-R5, e a 

de 40% (v/v) no método de Skerritt. Gabrovská et al., 2006 [75], considera que o etanol a 40% 

(v/v) extrai mais eficazmente.   

      Assim, foram comparadas as seguintes soluções de extracção para o método ELISA-R5: 

A-  Etanol 60% (v/v) vs “cocktail” (T ≤ 90 ºC, T >90 ºC)                         

B-  Etanol 60% (v/v)  vs etanol 40% (v/v)   

C-  (Etanol 60% e “Cocktail”) vs FISH  

                       

       Para o método de Skerritt não faz sentido testar a solução “cocktail”, visto que o seu anticorpo 

só reconhece a fracção termoestável ω, pelo que foram apenas comparadas as soluções de etanol 

40% (v/v) e TBA (resultados apresentados anteriormente na Tabela 8).   
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A-   Etanol 60% (v/v) vs “cocktail” (T ≤ 90 ºC, T > 90 ºC)                         

 

Foram efectuadas pelo menos 2 extracções (2 diluições cada) em 38 alimentos com ambas as 

soluções de extracção. Os resultados obtidos para o teor de glúten estão ilustrados na Figura 6. 
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Figura 6-  Comparação do teor de glúten em amostras extraídas com solução de etanol 60% e solução   

“cocktail” (a numeração das amostras é a mesma que consta do ANEXO I e II; amostras F1 e F2- FAPAS 1 

e 2). 
 

A partir dos valores obtidos (Figura 6) pode-se concluir que o teor de glúten é superior para os 

alimentos em que se utilizou a solução “cocktail” para a extracção, principalmente em produtos 

processados nitidamente a mais de 90 ºC, como é exemplo o pão. Supostamente, a solução 

“cocktail” permite a solubilização de todas as fracções de prolaminas e não só a fracção 

termoestável ω, extraível com a solução de etanol, o que explica estes resultados. Verifica-se 

então, que para os produtos termoprocessados como o pão, consoante a solução de extracção 

utilizada, podemos ter resultados do teor em glúten abaixo ou acima do valor de 100 ppm 

recomendado pelo Codex Alimentarius. 
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   B-  Etanol (60%) vs etanol (40%) 

 Foram efectuadas extracções com ambas as soluções de extracção em 14 alimentos (2 

extracções cada, 2 diluições). Os teores de glúten obtidos para estes alimentos estão representados 

graficamente na Figura 7. 
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Figura 7- Comparação do teor de glúten em amostras extraídas com solução de etanol 60% e 40% 

(a numeração das amostras é a mesma que consta do ANEXO I e II). 
 

Com a extracção etanol 40% (v/v) obtiveram-se resultados praticamente idênticos à extracção 

com etanol 60%, com coeficientes de variação na ordem dos 21 % (amostra 51), 1% (78), 7% (19), 

14% (61) e 32% (72), o que está (com excepção desta última amostra) dentro da variabilidade 

inerente aos métodos ELISA. 
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C-     (Etanol 60% e “Cocktail”) vs FISH  

Como foi referido atrás na Secção 4.1.6, não foram detectadas diferenças significativas no teor 

de glúten obtido utilizando as soluções de extracção com etanol ou solução “cocktail”, por 

comparação com a solução FISH, com excepção da bebida achocolatada Salutem.  
       

 

 

Foram efectuadas também algumas fortificações em algumas amostras com o controlo de 

Trigo, antes de efectuar a extracção. Deste modo mede-se a eficiência de extracção, sendo esta 

expressa em termos de percentagem de recuperação por adição de padrão antes da fase de 

extracção. 

        Embora seja uma forma muito optimista de estimar a eficiência real, visto que o analito 

adicionado não vai estar ligado à matriz, como o analito naturalmente presente na amostra [76], 

esta é a única ferramenta de que dispomos actualmente.  

      Foi testada apenas a eficiência da extracção com solução “cocktail”. Para tal, foram 

seleccionados 6 alimentos para efectuar os ensaios de recuperação. Os resultados obtidos estão 

descritos na Tabela 11. 
 

Tabela 11- Taxas de recuperação obtidas para o ensaio utilizando  

para a extracção uma solução “cocktail”. 
 

Produto Recuperação (%) 
Milho 100 

Salutem 121 

Ovomaltine 94 

Queijo 103 

Chouriço 130 

Pão 100 

 

 

   

 

 

 

 

 

      Dado que o critério de aceitação para o erro relativo é de 20%, a maioria dos produtos 

apresentam uma boa recuperação com a extracção cocktail.   
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4.1.8 PRECISÃO 

       A precisão dos resultados foi avaliada para diversas matrizes alimentares, em condições de 

repetibilidade (inter-extracções), precisão intermédia (inter-dias) e de reprodutibilidade (ensaios 

interlaboratoriais).  

       Para este efeito foi avaliada a precisão do método ELISA-R5, com base nos resultados obtidos 

para 12 matrizes alimentares analisadas com glúten. Foram também analisadas 5 matrizes “sem-

glúten”, com 3 extracções efectuadas num total de 3 dias (9 extracções), para confirmar os 

resultados negativos (possível falta de homogeneidade das matrizes, etc). A reprodutibilidade 

obtida nos 2 ensaios interlaboratoriais em que participámos foi também considerada. 

      O critério de aceitação (definido pelo LBABFG para a precisão intermédia) é que o coeficiente 

de variação não exceda os 20 ou 25% [60-63].  

      Na Tabela 12 estão representados os dados de repetibilidade e precisão intermédia obtidos para 

as 12 matrizes com glúten analisadas e extraídas com a solução de “cocktail”. 
          

Tabela 12 - Precisão inter-extracções e precisão intermédia obtidas para o método ELISA- R5, com 

extracção “cocktail”, para os 12 produtos analisados em relação ao teor de glúten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

r-limite de repetibilidade inter-extracções; Pi- limite de precisão intermédia; 

CVr- coeficiente de variação de repetibilidade, CVpi- coeficiente de variação da precisão intermédia 

(1) Farinha de trigo, (2-5) FAPAS, (6-7) Farinhas de milho, (8) Flocos de cereais, (9-11) Pães, (12) Achocolatado 
 

 

      Pela análise da Tabela 12, e tendo em conta que o coeficiente de variação não deve exceder os 

25%, ressalta a elevada dispersão dos resultados obtidos para as farinhas de milho, que tanto 

apresentavam extracções com resultados negativos como positivos na ordem dos 50 ppm. Neste 
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tipo de amostras, o glúten encontra-se como contaminante em baixos teores, pelo que a eficiente 

homogenização do material para análise se torna fundamental mas de difícil alcance.  

As restantes matrizes positivas apresentaram uma dispersão dos resultados para o teor de 

glúten aceitável. O coeficiente de variação de repetibilidade obtido para as restantes matrizes foi 

<20% e para a precisão intermédia <25% (à excepção de um dos produtos FAPAS). Em relação às 

restantes 5 matrizes “sem-glúten” testadas em 3 dias diferentes, os resultados deram negativos em 

todos os ensaios efectuados.  

Em relação à reprodutibilidade obtida nos dois ensaios interlaboratoriais em que participámos, 

o FAPAS definiu provisoriamente o coeficiente de variação da reprodutibilidade (RSDR) para o 

método ELISA-R5 em 25%. Este valor de RSDR foi atribuído com base na variação usual para 

métodos de tipo ELISA, visto que os resultados obtidos pelo FAPAS nos dois ensaios mostraram 

homogeneidade questionável usando Horwitz para calcular o valor de RSDR. 
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4.1.9 ESTABILIDADE DOS SOBRENADANTES    

       A  análise de glúten é um processo moroso que envolve a preparação de amostras, extracção 

do analito, e inoculação na placa de ELISA, sendo por vezes difícil completar a análise num só dia.  

        Pretendeu-se então, avaliar se os sobrenadantes obtidos no processo de extracção poderiam 

ser guardados e analisados apenas no dia seguinte. Para este efeito, procedeu-se a uma avaliação 

prévia da estabilidade dos sobrenadantes obtidos após a extracção, guardando os sobrenadantes 

resultantes de extracções efectuadas a alguns alimentos. Estes sobrenadantes foram analisados no 

próprio dia da extracção e foram guardados à temperatura ambiente (o glúten precipita em solução 

a baixas temperaturas). Após alguns dias ou/e semanas os sobrenadantes foram analisados 

novamente. Avaliou-se no final, o coeficiente de variação dos resultados obtidos, e o possível 

descréscimo ao longo do tempo dos teores de glúten.  

       Posteriormente foi testada também a estabilidade dos controlos A (valor de referência 36 ppm 

de glúten), controlo B (64 ppm) e da amostra de trigo cedida pelo CNB, para o método ELISA-R5. 

       Os resultados obtidos de teores de glúten nas várias determinações efectuadas nos 

sobrenadantes, e os  dados de dispersão associados a esses resultados estão apresentados na Tabela 

13.  

Tabela 13- Estudo preliminar da estabilidade dos sobrenadantes armazenados 

              

TEOR DE GLÚTEN (ppm) 

ALIMENTOS ALIMENTO  A ALIMENTO B CONTROLO 
A 

CONTROL
O B 

T. aestivum 

EXTRACÇÃO A F Et A Et Et Et A
No dia da extracção 769 681 282 181 122 28 60 185000 

+ 3 dias nd nd nd nd nd 33 60 nd 

+ 7 dias  829 723 213 143 91 23 50 nd 

+ 14 dias nd nd nd 130 92 nd nd nd 

+ 21 dias nd nd nd nd nd nd nd 185900 

Desvio padrão 42,4 29,7 48,8 26,5 17,6 5,0 5,8 636 

CV (%) 5,3 4,2 19,7 17,5 17,3 17,9 10,2 0,3 

A, F- extrações com “cocktail”; Et-extracções com etanol, nd- não determinado. 

         Apesar de alguns alimentos terem apresentado valores mais baixos após uma ou duas 

semanas, a precisão entre os resultados obtidos nas várias determinações não é mais elevada do 

que a variabilidade inerente a métodos ELISA, sendo inferior a 20%.  

      Estes resultados indicam que os sobrenadantes obtidos no processo de extracção das amostras e 

controlos testados, não precisam de ser analisados no dia da extracção, podendo ser analisados no 
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dia seguinte, visto que mesmo após várias semanas o coeficiente de variação entre os resultados 

das várias determinações é aceitável.  

       Este estudo constituiu uma avaliação de estabilidade prévia, para assegurar apenas a 

estabilidade dos sobrenadantes quando guardados de um dia para o outro. Por este motivo não 

foram efectuadas mais determinações ao longo do tempo, para avaliar o tempo efectivo de 

estabilidade destes sobrenadantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISE DO TEOR DE GLÚTEN EM DIVERSOS TIPOS DE MATRIZES ALIMENTARES  
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Dos 93 produtos analisados, apenas 28 continham glúten (ver Anexo I e II), e destes somente 

21 apresentaram teores de glúten acima dos 20 ppm, limite recomendado pelo Codex Alimentarius 

para produtos naturalmente “sem-glúten”. Na Tabela 4 estão assinaladas quais as categorias 

analisadas com teores de glúten acima do limite recomendado pelo Codex Alimentarius.  

TABELA 14- Categorias de alimentos analisados com resultados 
para o teor de glúten acima de 20 ppm (+) 

 
 

                Grupo (+) 

   1  Produtos à base de farinhas 
   2  Produtos à base de arroz  
   3  Pratos de Peixe     
   4  Sopas 
   5  Vegetais/Legumes  
   6  Batatas  
   7  Produtos cárneos  
   8  Produtos lácteos  
   9  Produtos de soja  
 10  Sumos  
 11  Gelados  
 12  Produtos à base de cacau/café 
 13  Molhos  
 14  Doces/Sobremesas 
 15  Vários  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 GRUPOS SEM GLÚTEN DETECTADO OU COM TEORES DE GLÚTEN ATÉ  20 PPM 

2 – Produtos à base de arroz, 5 – Vegetais/Legumes 

     Os produtos analisados são produtos congelados (com excepção do arroz glutinoso), e foram 

testados com o intuito de verificar possíveis contaminações no local de fabrico, visto que não 

possuem nenhum ingrediente com glúten. Para os produtos analisados não foram detectados 

vestígios de glúten, com excepção do arroz chinês com gambas, o que pode ser devido a uma 

eventual contaminação no local de fabrico.     
        

6 – Batatas  

      Nas batatas fritas produzidas em estabelecimentos comerciais é muitas vezes adicionado glúten 

como revestimento, ou é detectado glúten nos óleos de fritura utilizado como aromatizante, ou 

devido a frituras anteriores. Nas batatas em palitos congeladas existe também a suspeita da 

utilização de glúten como revestimento. Nos dois produtos que analisámos (Batatas “allumettes” e 
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Batatas em palitos, ambas produtos congelados) não foram detectados quaisquer vestígios de 

glúten. 

 
 7 – Produtos cárneos 

  Neste tipo de produtos, o glúten também pode surgir como aditivo. Só foram analisados dois 

produtos e em nenhum deles foi detectada a presença de glúten.  

 
8 – Produtos lácteos 

     Existem diversos produtos lácteos em que se detecta a presença de glúten, e nem sempre a 

rotulagem o indica. Foi escolhido um queijo flamengo para analisar, no entanto o resultado obtido 

para o teor de glúten foi negativo. 

 
9 – Produtos de soja 

     Em relação a estes produtos, houve alguns, nomeadamente bebidas de soja, com resultados 

positivos, mas que se confirmou serem falsos positivos (ver secção 4.1.6). Detectaram-se também 

dois outros produtos de soja que continham cereais, um deles fibra de trigo e aveia (0,23%), e o 

outro com cereais totados em 1% (cevada, malte, centeio e chicória), nos quais não foram 

encontrados vestígios de glúten. Este resultado pode dever-se à quantidade de cereal ser tão 

reduzida que o teor em glúten não é detectável, ou então pode ser um falso negativo podendo o 

glúten estar hidrolisado e não ser detectado pelo ELISA-R5 “sandwich”. Esta hipótese não foi 

confirmada pois ainda não foram implementados no INSA, o método competitivo e o método 

Western Blot.  

 
10 – Sumos 

     Foram analisados dois sumos com cereais na sua composição nos quais não foi detectado 

glúten. Um sumo contendo 0,13% de trigo e outro com aveia e trigo. A hipótese de ser um 

resultado falso negativo também não foi ainda confirmada pelas razões citadas anteriormente. 

  
13– Molhos 

 O amido é muito utilizado em molhos para os tornar mais espessos e suaves. No entanto, nos 

produtos analisados, mesmo os que contêm amido de trigo, só foram detectados vestígios de glúten 

nas mostardas. 
 

15 - Vários  
     Foram detectados apenas vestígios de glúten no caldo de galinha. 
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4.2.2 GRUPOS COM TEORES DE GLÚTEN acima dos  20 ppm 
 

1- Produtos à base de farinhas 

  Foram analisados alimentos “sem-glúten”, alimentos com glúten, e produtos à base de 

farinhas de milho para testar possíveis contaminações. Em alguns alimentos “sem-glúten” 

analisados, os teores de glúten obtidos foram superiores aos limites recomendados pelo Codex 

Alimentarius. Algumas das farinhas de milho continham vestígios de glúten.       

3 - Pratos de peixe, 4 – Sopas, 14 – Doces 

       Em relação aos pratos de peixe foram analisados: alimentos com ingredientes que podiam 

indicar a presença de glúten; e produtos que pela rotulagem se poderia supôr a ausência de glúten. 

Na moqueca de peixe, que tem na sua composição amido de trigo, não foi detectado qualquer 

vestígio de glúten. O bacalhau no forno, em que consta no rótulo como ingredientes pão ralado e 

farinha de trigo, o teor de glúten obtido foi de 1758 ppm. Para os pastéis de bacalhau, nos quais 

não constam quaisquer ingredientes no rótulo que poderiam indicar a presença deste analito, 

obteve-se um resultado de 1444 ppm para o teor de glúten. Nos restantes produtos em que não se 

esperava encontrar glúten, não foi detectado.  

      As sopas pré-preparadas são um grupo de produtos em que é bastante usual a utilização de 

glúten. Das 3 sopas analisadas, somente na sopa de feijão branco, que continha sêmola de trigo 

duro, foi detectado glúten e em teores elevados. 

      Todos os doces analisados levantavam a suspeita de conterem glúten pela rotulagem (“...pode 

conter vestígios de trigo...”, “...amido de cereais...”) mas apenas um acusou presença de glúten, os 

“rolinhos arco-íris de açúcar”, por conterem adição de amido de trigo e de farinha de trigo.   

 11 - Gelados, 12 – Produtos à base de cacau/café 

      Dos gelados analisados, os resultados obtidos para o teor de glúten foram os esperados de 

acordo com os rótulos. Os produtos sem ingredientes com glúten não apresentaram glúten. Os 

produtos como a tarte gelada dolcíssima (“... bolacha com avelãs..”) e o gelado Coffee Delice 

(“...com camada de biscoitos...”) apresentaram teores elevados de glúten. O Carte D’or Mania for 

Coffee, apesar de ter amido de trigo e fibra de trigo na sua composição, não foi detectado qualquer 

vestígio de glúten. 

      Os produtos à base de chocolate que foram analisados (barras de chocolate e chocolate em pó), 

continham na sua maioria ingredientes com glúten e os resultados obtidos foram positivos. Para o 
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produto que foi analisado sem ingredientes com glúten (Pintarolas) obteve-se um resultado 

negativo. Não foram analisadas barras de chocolate simples, sem ingredientes complexos, o que 

seria interessante para averigurar possíveis contaminações na fábrica.  
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4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS MÉTODOS 

      Dos 93 alimentos, 27 foram analisados também pelo método de Skerritt (Anexo IV). Na Tabela 

15 estão representados alguns dos resultados obtidos para o teor de glúten para ambos os métodos. 

Foram excluídos desta tabela, os resultados obtidos para os alimentos em que se efectuou a 

extracção para remoção de taninos e também os resultados dos produtos de soja (já comparados na 

secção  4.1.6).  

 

TABELA 15- Teor de glúten para os alimentos analisados por ambos os métodos  

e extraídos com solução de etanol e “cocktail”. 

N ALIMENTO 

TEOR DE GLÚTEN (ppm) 
SKERRITT ELISA-R5 ELISA-R5  DEFINIÇÃO  

Codex 
alimentarius ETANOL “COCKTAIL” 

      
1 

Flocos de cereais kellogs crisp x 14 16     52 “sem-glúten” 

2 Pão   217 156 501 “com glúten” 

5 Massa folhada >2000 >1280 >1280 “com-glúten” 

6 Caldo de Galinha <LD  12 “sem-glúten” 

9 Arroz chines com gambas 12 <LD ≤20 “sem-glúten” 

19 Bacalhau no forno >2000 820 1758 “com-glúten” 

24 Sopa de feijão branco >1000 107 231 “com-glúten” 

29 Maizena Express molhos <10 <LD 9 “sem-glúten” 

51 Pastéis de Bacalhau             150  1186           1444 “com-glúten” 

52 
Sumo de pêssego, cenoura e 
cereais 

             LD <LD <5 “sem-glúten” 

55 Gelado Carte D’or Noz <LD <LD 5 “sem-glúten” 

59 Magnum Amendoas <LD <LD <LD “sem-glúten” 

 

60 Magnum clássico <LD <LD <LD “sem-glúten” 

61 Ovomaltine 70 299 377 ? 

63 Rolinhos Arco Íris de Açucar 896  274 “com-glúten” 

72 CRUNCH >1000 498 >1280 “com-glúten” 

76 Nestlé Snack*3  >2000 >1280 >1280 “com-glúten” 

77 KitKat Chunky*3 >2000 >1280 >1280 “com-glúten” 

81 Carte D’or Coffee Délice >2000 >1280 >1280 “com-glúten” 

82 Bebida achocolatada Salutem 13 <LD 6 “sem-glúten” 

88 Tarte gelada Dolcissima          >2000 >1280  “com-glúten” 

 

Da análise da Tabela 15, sobressai que de um modo geral os alimentos extraídos com etanol 

apresentam teores de glúten semelhantes para ambos os métodos, com excepção: da sopa; dos 

pastéis de bacalhau, ovomaltine e crunch. A variação dos resultados obtidos para o teor de glúten 

no ovomaltine pelos métodos de Skerritt e ELISA-R5 pode ser devida a este alimento conter 
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extracto de malte. A cevada, segundo publicações recentes é sobrestimada pelo método ELISA-R5 

e subestimada pelo método de Skerritt [56]. 

  Quando comparados os valores obtidos pelo método de Skerritt, com o método ELISA-R5 

utilizando para extracção a solução “cocktail”, os resultados são sempre iguais ou superiores neste 

último método. Excepções são a sopa e os rolinhos arco-íris com açúcar. Os resultados obtidos são 

superiores utilizando o método ELISA-R5 (extracção “cocktail”) para os flocos de cereais, o pão, 

pastéis de bacalhau e ovomaltine. O pão, sendo fabricado a temperaturas superiores a 90 ºC, 

apresenta glúten desnaturado pelo que a extracção é mais eficiente com a solução “cocktail” 

utilizada no método ELISA-R5. Em relação ao pão, os resultados obtidos para o teor de glúten são 

semelhantes para ambos os métodos ELISA-R5 e Skerritt, utilizando para a extracção a solução 

etanol, uma vez que só as ω-prolaminas são extraídas. 

Verifica-se que de acordo com a Tabela 15, o Ovomaltine apresenta teores de glúten abaixo 

do limite de 100 ppm recomendado pelo Codex Alimentarius quando analisado com o método de 

Skerritt e teores de glúten acima dos 100 ppm quando analisado pelo método ELISA-R5. Os 

restantes produtos apresentaram concordância de resultados quando analisados por ambos os 

métodos, face ao limite dos 100 ppm recomendados pelo Codex Alimentarius. 
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        Na Tabela 16 estão especificados para comparação, os resultados obtidos para cada parâmetro 

de validação utilizando o método ELISA-R5 e método de Skerritt. 

     

TABELA 16- Resultados obtidos na validação dos métodos ELISA-R5 e Skerritt 

PARÂMETRO ELISA-R5 Skerritt 

Curva de calibração CV <10% e ER< 6% CV<10% e ER<9% 

Limite de detecção 3 ppm 3 ppm 

Limite de quantificação 5 ppm 10 ppm 

Paralelismo CV<20% (diluições acima de 1:2000)  nd 

Linearidade dilucional ER<20% (em cada nível de diluição) nd 

Especificidade 

 
- vários falsos positivos para leites de soja, 
extracção etanol 

- possível interferência por hiperlipidémia 

-Detecta todas as prolaminas de trigo, centeio 
e cevada. 

- sobrestima as hordeínas 

- um falso positivo para leites de soja, 
extracção etanol 

- Detecta apenas as ω-prolaminas de 
trigo, centeio e cevada  

-subestima as hordeínas 

Exactidão ER< 20% ER< 20% 

Precisão CVr < 20%,  CVPi < 25% nd  

nd- não determinado; CVr - coeficiente de variação de repetibilidade; CVpi - coeficiente de variação da precisão 

intermédia 

   

        

Em relação à maior ou menor adequação dos métodos em termos dos parâmetros de validação 

avaliados, pode-se dizer que a grande diferença se situa a nível da maior especificidade do método 

ELISA-R5 face ao método de Skerritt, ao detectar todas as prolaminas e não só as ω-prolaminas.  

Em termos da curva, a performance é similar, e os limites de detecção e quantificação são 

semelhantes e ambos adequados ao limite de 20 ppm.  
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 5.  DISCUSSÃO   

  A implementação de metodologias fiáveis para a análise de glúten em alimentos, em Portugal 

reveste-se de alguma importância para os doentes celíacos portugueses, pois estas análises são 

actualmente efectuadas quase exclusivamente no INSA.  

 Actualmente, a transposição da nova directiva 2005/26/CE de 21 de Março transposta para a 

legislação portuguesa pelo Decreto-Lei nº 195/2005 de 7 de Novembro, que obriga à indicação no 

rótulo dos ingredientes potencialmente alergéneos, leva a que os industriais coloquem nos rótulos 

“pode conter vestígios de glúten” nos seus produtos, com receio de reacções cruzadas nas fábricas. 

Isto tem induzido um aumento na procura de análises de glúten e de processos de certificação de 

produtos “sem-glúten” de forma a poder retirar essa informação que pode limitar a escolha de 

alimentos pelos celíacos, quando frequentemente esses produtos não contêm efectivamente glúten.  

Existem muito poucos estudos referenciados na literatura que efectuem validação de métodos 

de ELISA para a quantificação de glúten, recorrendo a alimentos existentes no mercado. 

Normalmente, são estudadas matrizes à base de farinhas ou farinhas fortificadas com glúten. Este 

facto tem sido criticado, pois é aconselhado que paralelamente se analisem diferentes matrizes com 

glúten, correntes no mercado. 

Escasseiam também, procedimentos normalizados de validação para metodologias de análise 

de glúten em matrizes alimentares, e em particular para métodos ELISA. O desenvolvimento e 

validação de métodos para determinar glúten em alimentos é um projecto que decorre há mais de 

20 anos, dada a complexidade e diversidade das proteínas do glúten. Os métodos ELISA 

desenvolvidos recentemente, apresentam ainda várias lacunas. O uso de padrões de gliadina nas 

curvas de calibração é considerado inadequado para a determinação de secalinas e hordeínas [56], 

pois assume que as fracções dos vários cereais são similares (ou seja, 50% gluteninas e 50% 

prolaminas). Contudo, embora cerca de metade das proteínas do glúten de trigo sejam solúveis em 

etanol e a outra metade não, na cevada e centeio, a maioria é solúvel em etanol. Daí sobrestimar-se 

os resultados do teor de glúten quando se multiplica por 2 o resultado obtido do teor em 

prolaminas. Idealmente, os padrões de cevada e centeio deveriam ser utilizados quando se 

quantifica respectivamente hordeínas ou secalinas [56]. Seria necessário desenvolver, o que até 

agora não foi alcançado, padrões puros representativos das várias variedades, tanto de trigo, como 

de centeio e cevada.  

Outra questão pertinente é que método usar face a alimentos complexos que podem conter 

glúten tanto na forma nativa, como termoprocessada e hidrolisada. O novo método competitivo, 

que está prestes a ser comercializado pela R-Biopharm permite a quantificação de glúten em 
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matrizes com prolaminas hidrolisadas. No entanto, em alguns alimentos com prolaminas 

hidrolisadas podem estar também presentes prolaminas termoprocessadas. Sendo o método 

competitivo incompatível com a solução cocktail, como quantificar o teor de glúten nestes 

alimentos? Com o método ELISA-R5 “sandwich” ou com o competitivo?    

Em termos da adequação dos métodos estudados aos limites de glúten recomendados pelo 

Codex Alimentarius, ambos os métodos ELISA-R5 e Skerritt são adequados com limites de 

detecção e quantificação bastante inferiores a 20 ppm. A precisão do método ELISA-R5 é 

aceitável (CV<20%) excepto para algumas matrizes como farinhas de milho contaminadas, em que 

a distribuição do analito na amostra é heterogénea.  

Quanto à especificidade, só foram detectadas reacções cruzadas com extracção de etanol, em 

leites de soja. A estrutura mais importante de reconhecimento do antigénio do epitopo R5 é o 

dipéptido FP que ocorre frequentemente em hordeínas, bem como em proteínas de soja [54].  Será  

que é esta a estrutura que está a ser reconhecida? Que outras proteínas terão este dipéptido?  

Outra questão pertinente e pouco abordada é a questão das diluições na análise de glúten, o 

que constitui um problema a ter em conta, devendo-se efectuar sempre duas diluições diferentes. A 

diluição de 500, embora necessária na quantificação de teores vestigiais de glúten, deve ser 

utilizada com cautela, pois pode ocorrer  supressão do sinal nesta diluição originando resultados 

inferiores para o teor de glúten. 

Em relação a possíveis efeitos de matriz, no chocolate e.g., os taninos não parecem interferir 

significativamente na análise, com excepção, dos alimentos com baixos teores de glúten. Deve-se 

no entanto, por precaução, utilizar uma solução de extracção que remove os taninos. Em relação à 

hiperlipidémia, obteve-se para um chouriço analisado recentemente, um resultado positivo para o 

teor em glúten com a diluição de 1:5000 e um resultado negativo utilizando a diluição de 1:500. 

Este facto sugere a possibilidade de interferência da gordura no sobrenadante mais concentrado. 

Os efeitos de matriz em métodos ELISA são geralmente atenuados devido às diluições que se 

efectua na amostra. Assim, para produtos mais viscosos e.g. os queijos utiliza-se uma maior 

velocidade de centrifugação após a extracção, e.g na ordem das 10 000×g durante 20 minutos [77] 

de forma a  remover parte da gordura. Deste modo obtém-se um sobrenadante mais límpido, não 

recorrendo a outros processos como é exemplo a extracção de gordura com solventes. O  método 

que se aplica para extracção de gordura com solventes antes de efectuar a extracção com etanol, é 

um método modificado proposto pelo Codex Alimentarius, utilizando como solvente o éter de 

petróleo, clorofórmio ou hexano. No entanto, aplicando este método, os resultados em teor de 

glúten diferem, consoante o solvente utilizado, podendo subestimá-los ou sobrestimá-los [78]. 
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Gabrovská et al., [78] propõe um método de extracção de gordura a aplicar no sobrenadante depois 

da extracção de glúten com etanol, em que o solvente escolhido é o hexano. Neste estudo, 

compararam-se os resultados obtidos para algumas amostras recorrendo a diferentes solventes, e os 

resultados obtidos com hexano mostraram-se mais concordantes com fortificações de gliadinas 

efectuadas nas amostras [78]. No entanto, os trabalhos apresentados neste âmbito são escassos, 

sendo necessário um estudo mais aprofundado desta questão. 

 A análise de glúten em produtos como o chouriço, apresenta também outro problema, tal 

como outros produtos cárneos, que é o facto do glúten não apresentar uma distribuição homogénea 

pela matriz alimentar, o que dificulta ainda mais a sua quantificação. A metodologia de extracção 

para este tipo de produtos irá ser avaliada futuramente. Será conveniente efectuar para várias 

matrizes, estudos comparativos entre teores de glúten obtidos com o processo de extracção de 

glúten corrente sem desengorduração, com extracções utilizando diferentes solventes orgânicos, 

recorrendo também a amostras fortificadas com gliadina.  

 Em termos da avaliação da exactidão, visto que não estão disponíveis Materiais de Referência 

Certificados, foi realizado apenas um controlo de padrões existentes, ou seja uma avaliação da 

exactidão do laboratório face a valores estabelecidos para o teor de glúten, utilizando o método 

ELISA-R5 para algumas amostras controlo.  

Analisando os resultados obtidos com os 93 produtos, estes são de um modo geral (excepto 

para os obtidos com sumos que contêm cereais, e bebidas de soja) os esperados tendo em conta os 

ingredientes e aditivos (Anexo I). Para os amidos de trigo, nem sempre foram obtidos de glúten 

detectáveis. Consequentemente, o amido de trigo como ingrediente, não implica a presença de 

glúten nos alimentos, nem o corante de caramelo (aditivo ocasionalmente fabricado a partir de 

glúten). 

Comparando os dois métodos, em termos dos resultados obtidos, as diferenças fundamentais 

baseiam-se essencialmente na utilização da solução “cocktail” para a extracção de glúten em 

alimentos processados a temperaturas superiores a 90 ºC, visto que para estes a solução “cocktail” 

permite a extracção de todas as prolaminas mesmo as termolábeis. De um ponto de vista teórico, o 

método ELISA-R5 detectando todas as fracções das prolaminas é mais adquado do que um método 

que só detecta as ω-prolaminas. Na práctica, para muitos dos produtos que não são processados a 

temperaturas superiores a 90 ºC, obtêm-se resultados idênticos, apesar do método de Skerritt 

detectar só uma fracção das prolaminas.  
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       Os resultados demonstram também, que de um modo geral, não existe contaminação, nem no 

laboratório, nem nos locais de produção (excepto em alguns casos pontuais), o que leva a crêr que 

parece haver boas prácticas de fabrico por parte dos industriais envolvidos.  

       Com a introdução no mercado do método competitivo, irá ser possível detectar glúten em 

matrizes em que este esteja muito hidrolisado, não sendo detectado pelo ELISA “sandwich”. A 

utilização de técnicas de Western blot e MALDI-TOF para despistar falsos positivos ou falsos 

negativos e para detectar quais os cereais presentes, facilita a tarefa de interpretação dos resultados 

obtidos com os métodos ELISA “sandwich” e ELISA competitivo. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 A avaliação da validação efectuada para o método ELISA-R5 demonstra que este método é 

adequado para a quantificação de glúten em alimentos, não apresentando limitações em 

comparação com o método oficial; 

 Em relação à grande maioria dos produtos analisados, os resultados obtidos para o teor em 

glúten foram muito semelhantes para os dois métodos, principalmente quando é utilizada a 

extracção com etanol em ambos os métodos; 

 Uma vantagem em relação ao método oficial é a capacidade do anticorpo R5 detectar todas 

as prolaminas e não apenas as termoestáveis, bem como o desenvolvimento da solução 

“cocktail” que permite uma extracção eficiente do glúten tanto em alimentos processados a 

T ≤ 90 º C, como  a T > 90 ºC.  
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ANEXO I 

TABELA I – Lista dos ingredientes e aditivos que podem conter glúten nos vários produtos analisados 
(X > 20 ppm de glúten) 

PRODUTO INGREDIENTES GLÚTEN 

1 Flocos de cereais kellogs crisp x Extracto de malte                                                    X

2 Pão para celíacos Amido de trigo X

3 Pão para celíacos Amido de trigo X 
4 Pão para celíacos Amido de trigo X 

5 Massa folhada Farinha de trigo X

6 Caldo de Galinha Corante (caramelo)  

7 Arroz de pato Sem ingredientes com glúten  

8 Salada de legumes com arroz Sem ingredientes com glúten  

9 Arroz chines com gambas Sem ingredientes com glúten  

10 Pão para celíacos Amido de trigo X

11 Pão para celíacos Amido de trigo X

12 Farinha de caneças Amido de trigo X

13 Medalhões de pescada Sem ingredientes com glúten  

14 Mostarda Calvé Top Down L1 Amido  

15 Mostarda Calvé Top Down L2 Amido  

16 Moqueca de peixe Amido de trigo  

17 Bacalhau à Brás Sem ingredientes com glúten   

18 Caldo de Peixe Amidos  

19 Bacalhau no forno Pão ralado (1%), farinha de trigo X

20 Arroz glutinoso Sem ingredientes com glúten  

21 Gelado super Maxi L1A1 Sem ingredientes com glúten  

22 Sopa de caldo verde  Sem ingredientes com glúten  

23 Sopa de grão com espinafres   Sem ingredientes com glúten  

24 Sopa de feijão branco Sêmola de trigo duro X

25 Gelado super Maxi L1A2 Sem ingredientes com glúten  

26 Gelado super Maxi L2A1 Sem ingredientes com glúten  

27 Gelado super Maxi L2A2 Sem ingredientes com glúten  

28 Gelado super Maxi L3A1 Sem ingredientes com glúten  

29 Maizena Express molhos Amido  

30 Gelado super Maxi L3A2 Sem ingredientes com glúten  

31 Maionese Calvé Top Down L1 Amido de trigo, amido modificado  

32 Maionese Calvé Top Down L1 Amido de trigo, amido modificado  

33 Espinafres em folha Sem ingredientes com glúten  

34 Macedónia de ervilhas Sem ingredientes com glúten  

35 Milho Sem ingredientes com glúten  

36 Salada dois legumes Sem ingredientes com glúten  

37 Salada de Milho Sem ingredientes com glúten  

38 Gelado de Baunilha e Chocolate Olá Sem ingredientes com glúten  

39 Gelado Magnum Intenso –Trufas Olá Sem ingredientes com glúten  

40 Favas Sem ingredientes com glúten  

41 Gelado- créme caramel Carte Dór  Sem ingredientes com glúten  



 
TABELA I (continuação)- Lista dos ingredientes e aditivos que podem conter glúten nos vários 

produtos analisados (X > 20 ppm de glúten). 
    

 

PRODUTO RÓTULO GLÚTEN 

42 Caldo verde Sem ingredientes com glúten  

43 Ervilhas congeladas com bacon Sem ingredientes com glúten  

44 Batatas “allumettes” Sem ingredientes com glúten  

45 Batatas em palitos Sem ingredientes com glúten  

46 Gelatina Royal sabor maracujá Pode conter vestígios de trigo   

47 Salsichas Sem ingredientes com glúten  

48 Chouriço do Fundão  Sem ingredientes com glúten  

49 Queijo flamengo Agros Bola Sem ingredientes com glúten  

50 Iogurte de soja Amido de trigo  

51 Pastéis de Bacalhau Sem ingredientes com glúten X

52 Sumo de pêssego, cenoura e cereais Cereais (aveia, trigo, ). 

53 Calippo lima-limão Sem ingredientes com glúten 

54 Carte D’or chocolate light Sem ingredientes com glúten

55 Gelado Carte D’or Noz Sem ingredientes com glúten

56 Fermento instantaneo Fermipan Sem ingredientes com glúten

57 Doce da avó Sem ingredientes com glúten

58 Gelado EPA Sem ingredientes com glúten

59 Magnum amêndoas Sem ingredientes com glúten

60 Magnum clássico Sem ingredientes com glúten

61 Ovomaltine Extracto de malte (47%),    X

62 Carte Dór Mania for Coffee Amido de trigo, fibra de trigo  

63 Rolinhos arco-iris de açucar Amido de trigo, farinha de trigo,  X

64 Mega Perna de pau Sem ingredientes com glúten  

65 Pintarolas Sem ingredientes com glúten  

66 Pudim flan Amido de cereais   

67 Gelado Solero Exotic Sem ingredientes com glúten  

  68 Super maxi baunilha Sem ingredientes com glúten  

69 Fermento de padeiro Super Rápido Vahiné Sem ingredientes com glúten  

70 Viennetta Baunilha Sem ingredientes com glúten  

71 Carte D’or Baunilha Sem ingredientes com glúten  

72 Chocolate Crunch Malte de trigo, glúten de trigo) X

73 Ketchup  Amido,    

74 Iogurte grego com mel-gelado Carte Dór  Amido modificado 

75 Provamel sobremesa bio soya chocolate  Amido de trigo  

76 Nestlé Snackx3  Farinha de trigo, X

77 Kitkat chunky   X3 Farinha de trigo X

78 Gerblé - Bebida de soja com cereais Cereais totados 1% (cevada, malte, centeio).  

79 
Soya cereals bebida de soja com sumo de fruta e 
cenoura, fibra de fruta e cereais. 

Fibra de cereais- aveia e trigo- (0,23%)   

80 
Pleno- bebida de sumo de frutos com cereais ( 
laranja, cenoura e cereais). 

Aveia (0,13%) e trigo (0,13%),   

81 Carte D’or Coffee Délice 
Farinha de trigo, flocos de aveia, amido modificado (E1422), 

agente de revestimento (E500)   
X 

82 
Bebida achocolatada com menos calorias sem 
açucar vitacola da Salutem 

Amido, e extracto de malte.  X 



 

 

TABELA I (continuação)- Lista dos ingredientes e aditivos que podem conter glúten nos vários   

produtos analisados (X > 20 ppm de glúten). 

  

N PRODUTO RÓTULO GLÚTEN 

83 Bebida de soja cálcio Gerblé Sem ingredientes com glúten  

84 Bebida de soja da Alprosoja Sem ingredientes com glúten  

85 Biosoy nature da Soy Sem ingredientes com glúten  

86 Soja em nacos da Diese Sem ingredientes com glúten  

87 Protisoja nacos da Salutem Sem ingredientes com glúten  

88 Tarte gelada da Dolcíssima Farinha de trigo,   X

89 Chocolate-Diat Crispi-Riegel Haselnuss-Nougat Extrudado de trigo (trigo, malte )   X

90 Farinha milho 1 Sem ingredientes com glúten

91 Farinha milho 2 Sem ingredientes com glúten

92 Farinha milho 3 Sem ingredientes com glúten X

93 Farinha milho 4 Sem ingredientes com glúten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 



 
 ANEXO II 

 TABELA II- Teores de glúten obtidos para os 93 alimentos analisados  
   

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

SKERRITT 
(TBA) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 

(ETANOL)  
ELISA-R5 

(FISH) 
 
1 

Flocos de cereais kellogs 
crisp x 14 

 
    52 

16 
 

2 Pão antigo  217  501 156  

3 
Pao da 1ª segunda-feira 
(21AGO) 

 
 

693 
110  

4 
Pao da 2ª segunda-feira 
(28AGO) 

 
 

96 
57  

5 Massa folhada >2000  >1280 >1280  

6 Caldo de Galinha <LD  12   

7 Arroz de pato ___  <5 <LD  

8 
Salada de legumes com 
arroz 

___ 
 

    <LD 
  

9 Arroz chines com gambas 12  ≤20 <LD  

10 
Pao da 1ª quinta-feira 
(10AGO)  

 
 

926 
364  

11 
Pao da 2ª quinta-feira 
(17AGO) 

 
 

350 
115  

12 
Farinha de caneças 17/08 
(quinta-feira) 

 
 

159 
104  

13 Medalhões de pescada ___  <LD   

14 Mostarda Calvé L1   11   

15 Mostarda Calvé L2   <5   

16 Moqueca de peixe ___  <LD <LD  

17 Bacalhau à Brás ___  <LD   

18 Caldo de Peixe ___  <LD   

19 Bacalhau no forno >2000  1758 820  

20 Arroz glutinoso   <LD   

21 Super maxi L1A1     <LD 

22 Sopa de caldo verde  ___  <LD   

23 
Sopa de grão com 
espinafres   

___ 
 

    <LD 
  

24 Sopa de feijão branco >1000  231 107  

25 Super maxi L1A2     <LD 

26 Super maxi L2A1     <LD 

27 Super maxi L2A2     <LD 

28 Super maxi L3A1     <LD 

29 Maizena Express molhos <10  9 <LD  

30 Super maxi L3A2     <LD 

31 Maionese Calvé L1   <LD   

32 Maionese Calvé L2   <LD   

33 Espinafres em folha   ___        <LD   

34 Macedónia de ervilhas ___             <LD   

35 Milho ___        <LD   

36 Salada dois legumes ___         <LD   



 

 

 
TABELA II (continuação)- Teores de glúten obtidos para os 93 alimentos analisados 

 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

SKERRITT 
(TBA) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 

(ETANOL)  
ELISA-R5 

(FISH) 
37 Salada de Milho ___          <LD   

38 Gelado big Milk Olá     <LD 

39 Gelado Magnum Trufas Olá ___ ___ ___ ___ <LD 

40 Favas ___ 
         <5    

41 
Créme de caramelo Carte 
D´or 

___ 
___ 

<LD 
___ ___ 

42 Caldo verde ___  <LD   

43 
Ervilhas congeladas com 
bacon 

___ 
             <LD 

<LD 
 

44 Batatas “allumettes” ___              <LD         <LD  

45 Batatas em palitos ___  <LD   

46 
Gelatina Royal sabor 
maracujá 

___ 
 

<LD 
  

47 Salsichas ___  <LD <5  

48 Chouriço do Fundão  ___          <LD   

49 Queijo flamengo Agros   <LD   

50 Iogurte de soja                23             <5 14  

51 Pastéis de Bacalhau              150             1444 1186  

52 
Sumo de pêssego, cenoura 
e cereais 

             LD  
<5 

<LD  

53 Calippo lima-limão ___             <LD             <LD 

54 Carte D’or chocolate light     <LD 

55 Gelado Carte D’or Noz               <LD               5         <LD <LD 

56 
Fermento instantaneo 
Fermipan  

 <LD   

57 Doce da avó ___              <LD <LD <LD 

58 Gelado EPA   <LD   

59 Magnum amendoas <LD <LD <LD <LD             26 

60 Magnum clássico <LD <LD <LD <LD 8 

61 Ovomaltine 70 68 377 299 371 

62 Carte D’or Mania for coffee     <LD 

63 
Rolinhos Arco Íris de 
Açúcar 

896  274   

64 Mega perna de pau     < LD 

65 Pintarolas     <5 

66 Pudim flan   <LD   

67 Gelado Solero exótico   <LD   

68 Super maxi baunilha               <LD <LD 77 

69 
Fermento de padeiro super 
rapido Vahiné  

  <LD   

70 Viennetta baunilha             <LD 

71 Carte D’or Baunilha ___  <LD  <LD 

 
 
 



 

 

 
TABELA II (continuação)- Teores de glúten obtidos para os 93 alimentos analisados 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

SKERRITT 
(TBA) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 

(ETANOL)  
ELISA-R5 

(FISH) 
72 CRUNCH >1000 >2000 >1280 498 1097 

73 Ketchup               <LD   

74 
Gelado grego de iogurte 
com mel 

  <LD   

75 
Provamel sobremesa 
chocolate 

<10 <10 <LD 12 <LD 

76 Nestlé Snack*3  >2000 >2000 >1280 >1280 961 
77 KitKat Chunky*3 >2000 >2000 >1280 >1280 >1280 

78 
Gerblé-bebida de soja 
com cereais 

>LD  <LD 60  

79 
Soya bebida de soja com 
sumo de fruta e cenoura 

   <LD  

80 
Pleno- bebida de sumo de 
frutos com cereais   

   <LD  

81 Carte D’or Coffee Délice >2000 >2000 >1280 >1280 >1280 

82 
Bebida achocolatada 
Salutem 

13 55 6 <LD 37 

83 Bebida de soja Gerblé  <LD  <LD 57  
84 Bebida de soja Alprosoja <LD  <LD 49  

85 
Bebida de soja  Biosoy 
nature 

31  <LD 64  

86 Nacos de soja Diese   <LD <LD  
87 Nacos de soja Protisoja   <LD <LD  

88 
Tarte gelada Dolcissima 
Continente 

  
>2000 

  >1280 >1280 

89 
Chocolate Frankonia 
Celeiro 

1813     >2000    

90 Farinha de milho 1   < LD   
91 Farinha de milho  2   < LD   
92 Farinha de milho  3   24   
93 Farinha de milho  4   12   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO III 

Teores de glúten obtidos para os vários alimentos analisados, distribuídos por grupos  
(repetição dos resultados apresentados no Anexo II, agrupados por tipos de produtos) 

 
1     Produtos à base de Farinhas 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
( ETANOL ) 

1 Flocos de cereais kellogs crisp x 14 52 16 
2 Pão  217 501 156 

3 Pão da 1ª segunda-feira (21AGO)  693 110 

4 Pão da 2ª segunda-feira (28AGO)  96 57 

5 Massa folhada >2000 >1280 >1280 

10 Pão da 1ª quinta-feira (10AGO)  926 364 

11 Pão da 2ª quinta-feira (17AGO)  350 115 

12 Farinha de caneças 17/08 (quinta-feira)  159 104 

29 Maizena Express Molhos <10 9 <LD 

90 Farinha de milho 1  < LD  
91 Farinha de milho 2  < LD  
92 Farinha de milho 3  24  
93 Farinha de milho 4  12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Produtos à base de arroz 

 
 
 
 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
( ETANOL) 

7 Arroz de pato ___ <5 <LD 

9 Arroz chines com gambas 12 ≤20 <LD 

20 Arroz glutinoso  <LD  
 

 

3      Pratos de Peixe 
 

 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
( ETANOL ) 

13 Medalhões de pescada  <LD  
16 Moqueca de peixe  <LD <LD 

17 Bacalhau à Brás  <LD  
19 Bacalhau no forno >2000 1758 820 

51 Pastéis de Bacalhau 150 1444 1186 

 

 

 

 
 
 
 4   Sopas 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

22 Sopa de caldo verde   <LD  
23 Sopa de grão com 

espinafres   
 <LD  

24 Sopa de feijão branco >1000 231 107 

 

 

 



 

 

ANEXO III (continuação) 

Teores de glúten obtidos para os vários alimentos analisados, distribuídos por grupos  
 

 
5  Vegetais / Legumes 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

8 Salada de legumes com 
arroz 

<LD  

33 Espinafres em folha <LD  
34 Macedónia de ervilhas <LD  
35 Milho <LD  

36 Salada dois legumes <LD  

37 Salada de Milho <LD  
40 Favas <5  
42 Caldo verde <LD  

43 Ervilhas congeladas 
com bacon 

<LD <LD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6   Batatas 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

44 Batatas allumettes <LD <LD 

45 Batatas em palitos <LD  

 

 

 

 

 
7     Produtos cárneos 

 

 

 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

47 Salsichas <LD <5 

48 Chouriço do Fundão  <LD   

 
8    Produtos Lácteos  

 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

49 Queijo flamengo Agros <LD <LD 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III (continuação) 

Teores de glúten obtidos para os vários alimentos analisados, distribuídos por grupos  
 
9   Produtos de soja 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

50 Iogurte de soja 23 <5 14 

75 Provamel sobremesa chocolate  <10 <LD 12 
78 Gerblé-bebida de soja com 

cereais 
>LD <LD 60 

79 Soya bebida de soja com sumo 
de fruta e cenoura 

  <LD 

83 Bebida de soja Gerblé  <LD <LD 57 
84 Bebida de soja Alprosoja <LD <LD 49 
85 Bebida de soja  Biosoy nature 31 <LD 64 
86 Nacos de soja Diese  <LD <LD 
87 Nacos de soja Protisoja  <LD <LD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10     Sumos 
 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5 

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
 (ETANOL) 

52 Sumo de pêssego, cenoura e 
cereais 

<LD <5 <LD 

80 Pleno- bebida de sumo de frutos 
com cereais   

  <LD 

 

 

 

 

11 Gelados 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

SKERRITT    

(TBA) 
ELISA-R5  

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
(ETANOL) 

ELISA-R5        

(FISH) 
21 Super maxi L1A1     <LD 
25 Super maxi L1A2     <LD 
26 Super maxi L2A1     <LD 
27 Super maxi L2A2     <LD 
28 Super maxi L3A1     <LD 
30 Super maxi L3A2     <LD 
38 Gelado big Milk Olá     <LD 
39 Gelado Magnum Trufas Olá     <LD 
41 Créme de caramelo Carte D´or   <LD   
53 Calippo lima-limão   <LD  <LD 

54 Carte D’or chocolate light     <LD 
55 Gelado Carte D’or Noz <LD  5 <LD <LD 

57 Doce da avó   <LD <LD <LD 
58 Gelado EPA   <LD   
59 Magnum amendoas <LD <LD <LD <LD 26 
60 Magnum clássico <LD <LD <LD <LD 8 
64 Mega perna de pau     < LD 
67 Gelado Solero exótico   <LD   
68 Super maxi baunilha   <LD <LD 77 
70 Viennetta baunilha     <LD 
71 Carte D’or Baunilha   <LD  <LD 
74 Gelado grego de iogurte com 

mel 
  <LD   

88 Tarte gelada Dolcissima  >2000   >1280 >1280 



 

 

ANEXO III (continuação) 

Teores de glúten obtidos para os vários alimentos analisados, distribuídos por grupos  
 
12     Produtos à base de cacau/café 

 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

SKERRITT    

(TBA) 
ELISA-R5  

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
(ETANOL) 

ELISA-R5       

(FISH) 
61 Ovomaltine 70 68 377 299 371 
62 Carte D’or Mania for coffee     <LD 
72 CRUNCH >1000 >2000 >1280 498 1097 
76 Nestlé Snack  >2000 >2000 >1280 >1280 961 

77 KitKat Chunky >2000 >2000 >1280 >1280 >1280 
81 Carte D’or Coffee Délice >2000 >2000 >1280 >1280 >1280 
82 Bebida achocolatada 

Salutem 
13 55 6 <LD 37 

89 Chocolate Frankonia Celeiro 1813 >2000    
65 Pintarolas     <5 

 
13    Molhos 

 
 
 
 
 

N ALIMENTO 

TEOR EM GLÚTEN 

(ppm) 
ELISA-R5  

(COCKTAIL) 
73 Ketchup <LD 

14 Mostarda Calvé L1 11 

15 Mostarda Calvé L2 <5 

31 Maionese Calvé L1 <LD 

32 Maionese Calvé L2 <LD 

 
 

 

 

 

14    Doces/ Sobremesas 
 

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5  

(COCKTAIL) 
46 Gelatina Royal sabor 

maracujá 
 <LD 

66 Pudim flan  <LD 
63 Rolinhos Arco Íris de Açucar 896 274 

 

 

 

 

 

15    Vários 
 

 

 
N ALIMENTO 

TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

ELISA-R5  

(COCKTAIL) 
6 Caldo de 

Galinha 
<LD 12 

18 Caldo de Peixe  <LD 
56 Fermento 

Fermipan 
 <LD 

69 Fermento 
Vahiné  

 <LD 

 

 

 

                                                            
                                                                    



 

 

ANEXO IV 
 

TABELA IV- Tabela comparativa dos teores de glúten obtidos com ambos os métodos de análise. 

  

N ALIMENTO 
TEOR EM GLÚTEN (ppm) 

SKERRITT 
(ETANOL) 

SKERRITT   

(TBA) 
ELISA-R5  

(COCKTAIL) 
ELISA-R5 
(ETANOL) 

ELISA-R5     

(FISH) 
 

1 
Flocos de cereais kellogs 
crisp x 

14      52 16  

2 Pão antigo  217  501 156  

5 Massa folhada >2000  >1280 >1280  

6 Caldo de Galinha <LD  12   

9 Arroz chines com gambas 12  ≤20 <LD  

19 Bacalhau no forno >2000  1758 820  

24 Sopa de feijão branco >1000  231 107  

29 Maizena Express molhos <10  9 <LD  

50 Iogurte de soja 
  

23 
            <5 14  

51 Pastéis de Bacalhau              150             1444 1186  

52 
Sumo de pêssego, 
cenoura e cereais 

             LD  <5 <LD  

55 Gelado Carte D’or Noz 
  

<LD 
              5         <LD <LD 

59 Magnum amendoas <LD <LD <LD <LD             26 

60 Magnum clássico <LD <LD <LD <LD 8 

61 Ovomaltine 70 68 377 299 371 

63 
Rolinhos Arco Íris de 
Açucar 

896  274   

72 CRUNCH >1000 >2000 >1280 498 1097 

75 
Provamel sobremesa 
chocolate 

<10 <10 <LD 12 <LD 

76 Nestlé Snack*3  >2000 >2000 >1280 >1280 961 

77 KitKat Chunky*3 >2000 >2000 >1280 >1280 >1280 

78 
Gerblé-bebida de soja 
com cereais 

>LD  <LD 60  

81 Carte D’or Coffee Délice >2000 >2000 >1280 >1280 >1280 

82 
Bebida achocolatada 
Salutem 

13 55 6 <LD 37 

83 Bebida de soja Gerblé  <LD  <LD 57  

84 Bebida de soja Alprosoja <LD  <LD 49  

85 
Bebida de soja  Biosoy 
nature 

31  <LD 64  

88 Tarte gelada Dolcissima        >2000   >1280 >1280 
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