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A Associação dos Celíacos do Brasil - Seção Minas Gerais (Acelbra-MG)
fundada em julho de 1997, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem
como um dos principais objetivos lutar para que celíacos tenham mais saúde
e melhor qualidade de vida. Este trabalho é feito no sentido de orientar,
informar, treinar e capacitar familiares profissionais de saúde/educação e a
população em geral, sobre a doença celíaca.

A doença celíaca (DC - CID-10 DC K90.0), é uma desordem sistêmica
autoimune, desencadeada pela ingestão de glúten, em pessoas geneticamente
predispostas. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo,
aveia* (atualmente, existem no mercado algumas marcas de aveia certificadas),
cevada, centeio e seus derivados, por exemplo, o malte.

Quando celíacos comem glúten o corpo dispara uma resposta
imunológica que ataca o intestino delgado e todo o organismo pode ser
afetado. Esses ataques levam a danos nas vilosidades intestinais, impedindo a
absorção adequada de nutrientes, ocasionando uma série de outras
complicações. Existem mais de 300 sintomas ligados à DC e, se não tratada
pode levar ao desenvolvimento de linfoma maligno e até a morte.

Os sintomas podem variar de um indivíduo para outro e desencadear em
qualquer faixa etária.

O único tratamento disponível, até agora, é a dieta totalmente livre de
glúten, por toda a vida, requerendo cuidados especiais no consumo e preparo
dos alimentos, sem a contaminação cruzada.

Outro importante objetivo da Acelbra-MG é efetuar o cadastro dos
celíacos de Minas para que, através de pesquisas, se possa mapear a Doença
Celíaca no estado e no país.

O cadastramento contribui para sabermos quem são, onde, como estão
os celíacos e incentivando familiares a fazerem os exames de rastreamento
para detecção da DC.

E, na mesma proporção, incentivar a criação de políticas públicas
específicas, através da participação no Controle Social. Em resposta, aproximar
a comunicação entre celíacos x associação, permitindo maior acolhimento para
orientações que se fizerem necessárias.

Lembrando que o diagnóstico precoce é essencial para dar início ao
tratamento e controle da doença, podendo assim evitar os agravos na saúde.
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✓ Acelbra Em Movimento: trabalhos realizados por membros da diretoria e equipe de
apoio da Acelbra-MG

✓ Acolhimento/Atendimento: é parte integrante dos trabalhos desenvolvidos pela
associação que constitui em um encontro preagendado, gratuito, presencial ou
virtual, entre um membro da diretoria com o associado e ou familiar. Essa atividade
segue um Passo a Passo criado pela Acelbra-MG com objetivos de acolhimento
individualizado, para esclarecer sobre Doenças Relacionadas ao Glúten (DRGs),
promover maior aceitação e adesão à vida sem glúten, entregar material
informativo.

O Atendimento pode ser a jornalistas, representantes, empresários, profissionais de
saúde/educação, etc.

✓ Ação solidária “De Mãos Dadas”: doações específicas por tempo limitado para
celíacos em casos de vulnerabilidade em situações de inundações por chuvas,
tempos de pandemia e outros incidentes. Com o lema “Mãos que doam, mãos que
entregam, mãos que recebem!”

✓ Braços de apoio/trabalho: Profissionais da saúde/educação/alimentação de outras
cidades mineiras capacitadas pela Acelbra-MG para acolher e orientar celíacos em
suas regiões.

✓ “Da Série: Como foi meu diagnóstico”: depoimentos de celíacos cadastrados na
Acelbra-MG contando como foi a descoberta do diagnóstico. Divulgação no Canal
YouTube da Acelbra-Minas

✓ Encaminhamento: documento emitido em conformidade com os trabalhos exercidos
pela Acelbra-MG para algum órgão, instituição ou empresa para avaliação, consulta
ou apreciação.

✓ “Espaço Associados em Ação”: Informações enviadas ao e-mail da Acelbra-MG para
divulgação dos trabalhos realizados por celíacos ou familiares na produção ou venda
de alimentos sem glúten, como também aqueles que realizam atividades
informativas sobre Doença Celíaca (DC) com troca de experiências, ensinando
receitas práticas.

✓ Home Office: escritório em casa. É uma modalidade de trabalho que permite que
pessoas e empresas se conectem à distância. Com a situação mundial em relação ao
COVID-19, a Acelbra-MG adotou esta modalidade., desde março de 2020.

✓ Visita: atividade feita por um ou mais integrantes da diretoria vigente a associados,
empresas, estabelecimentos de ensino, hospitais, residências, feiras, hotéis,
restaurantes, entre outros, com finalidades diferenciadas como: agradecimento,
parcerias, conhecimento, apoio, escuta, orientações.

✓ Visita Técnica: visita que é feita por uma nutricionista treinada pela Acelbra-MG a
orientar e informar sobre cuidados na produção/venda de alimentos sem glúten e
sem contaminação cruzada.

ALGUNS CONCEITOS
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JA N EI R O

• Atualização Bancária
• Concluindo Relatório de Atividades de 2020 
• Live da Chef Denise Godinho: Vida Sem Glúten: o desafio da contaminação cruzada
• Plenárias ordinárias – Conselheira Lívia Maciel Peres (assento da Acelbra-MG)
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FE V E RE I R O

• Reunião com a diretoria da Acelbra-MG
• Publicação no Diário Oficial do Município o resultado das habilitações para candidatas e eleitoras no 

processo eleitoral do COMUSAN-BH.
• Divulgação da Pesquisa sobre Intolerância e Alergias Alimentares  - Tatiana Neis Elesbão



M A R ÇO

• Oficina culinária: Biomassa de banana verde e suas utilidades para pessoa com DRG
• Divulgação da pesquisa: Programa de Orientação Alimentar para Celíacos (PROACEL)
• Entrevista concedida por Francislene Matias (braço de trabalho da Acelbra-MG) sobre 

rótulos na cidade de Divinópolis. 
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A BRI L

M A I O

• Maio Verde – Mês da Conscientização da Condição Celíaca – divulgação de diversos banners 
informativos nos canais virtuais da Acelbra-MG

• Painel de exposição com banners sobre “Maio Verde - Mês da Conscientização da Condição 
Celíaca" no Centro de Saúde São Jorge - Regional Oeste Prefeitura de Belo Horizonte(PBH).
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• Divulgação de vídeos no canal Youtube da Acelbra-MG com depoimentos de celíacos de Minas -
"Da Série: como foi meu diagnóstico“

M A I O

• 1º Simpósio Bem Viver Sem Glúten e Acelbra-MG e com a divulgação do E-Book de Receitas para 
Bem Viver Sem Glúten por Aline Moreira.

(cont inuação)
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• "Descobri que sou Celíaco. E agora?  - por Francislene – matéria publicada no Pão da Mata (fábrica 
de produtos veganos e sem glúten) 

• “ Glúten na Descrição dos Alimentos. Se liga na dica da Fran” – por Francislene - matéria publicada 
no Pão da Mata

• Live “O poder e a força de uma mãe de alérgico” com a chef Denise Godinho, da Acelbra-MG, e A 
Mônica Machado 

• Live “Pastel de Feira” com a chef Denise Godinho, da Acelbra-MG, e Glutenfreecris
• Reunião Fenacelbra sobre Atividades das Acelbras e Grupos
• Publicação de matéria sobre campanha Maio Verde e Doença Celíaca no Jornal Às Margens do 

Ipiranga – BH,  por Ramon Abreu do Prado

(cont inuação)



JU N H O

• Evento virtual: 1ª Roda de Conversa Entre Casais Para Um Bem Viver Sem Glúten - parceria com a 
Acelbra-MG.

• Divulgação do texto de Lívia Maciel Peres no  “Dia Mundial da Segurança Alimentar e Doença Celíaca”
• Apoio na divulgação, nas redes sociais, da pesquisa de TCC sobre "Adesão à dieta sem glúten e o 

Consumo Alimentar de Indivíduos com Doença Celíaca" Prof. Amanda Bagolin do Nascimento e 
estudantes Mariana Luiza Sander e Mariel Gomes Bianchini, Curso Nutrição da Universidade Federal 
de Santa Catarina
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JU LH O
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• Carolina Karam Conselheira interina no 
Consea Minas. 

• Palestra sobre Segurança Alimentar e 
Nutricional concedida por Lívia Maciel Peres 
à Faculdade UNIVERITAS de Belo Horizonte

• Capacitação sobre Doença Celíaca feita por 
vídeo chamada, para familiar de celíaca em 
Uberaba. 

• Envio do Relatório de Atividades exercício 
2020 – para Fenacelbra e diretoria da 
Acelbra-MG. Disponível no site da Acelbra-
MG.

AGOSTO
• Reunião on-line Consea-MG, Cáritas, Sedese,

Acelbra-MG (Ângela e Lívia) - Projeto.
• Criação e divulgação de banner pela Acelbra-

MG do Dia do Nutricionista
• 1° Simpósio de Nutrição do Grupo Educação e

Saúde para a Comunidade (ESPC) – Lívia Peres
• Reuniões on-line Consea, Acelbra-MG, Ester e

Raquel – Projeto.

www.acelbramg.com.br



SETEMBRO
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• Divulgação: Edital de Convocação Eleição e Posse da Acelbra-MG.
• Capacitação, on-line, sobre Desordens Relacionadas ao Glúten–DC, para alunas da Faculdade 

Kennedy - BH
• Reuniões  para organização do Projeto com  parceria do  Consea, Sedese, Cáritas, Acelbra-MG, 

Raquel Benatti e Ester Benatti: 11 reuniões virtuais.
• Acelbra-MG: divulgação e envio de e-mails aos pais de celíacos sobre a pesquisa “Manifestações 

Bucais em Pacientes Infantis Diagnosticados com Doença Celíaca 5 - 12 anos” – Faculdade 
Odontologia UFMG

• Divulgação do livro “Sabor sem glúten” – 2ª edição de Denise Godinho (braço de trabalho da 
Acelbra-MG)



OUTUBRO
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• Designação de Carolina Karam Vono para representar a Acelbra-Minas no Consea-MG
• Orientação e revisão de conteúdo do TCC “Conhecimentos dos pacientes celíacos sobre o sorgo” 

de Brenda Lee de Morais Souza, graduanda em Nutrição - Faculdade Kennedy
• Participação no evento Impacto Free 2021 – Experimentando a felicidade no mundo gluten free
• Divulgação do texto sobre o Dia Mundial da Alimentação por Carolina Karam Vono
• Criação e divulgação de banners pela Acelbra-MG: Dia do Professor e Dia do Médico 
• Publicação do BI nº 41
• Reuniões da Fenacelbra: 2
• Eleição e Posse da Diretoria Acelbra-MG 
• Audiência Pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte e Acelbra-MG para debater as 

necessidades das pessoas com doença celíaca - Vereador Irlan Melo -1289/2021 
• Registro de Ata e atualização bancária  da Acelbra-MG



NOVEMBRO
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• Palestra concedida por Ângela Diniz, na Faculdade Kennedy – unidade Prado, sobre
“Desordens Relacionadas ao Glúten: Doença Celíaca” e uma dinâmica sobre rotulagem e
alimentos

• Eleição da diretoria da Fenacelbra para 2022, Juliana Calado representando Acelbra-MG
• Participação e presença de Carolina Karam Vono, Conselheira estadual do Consea-MG pela

Acelbra-Minas, na 4ª e última Plenária do ano de 2021 sobre políticas de segurança alimentar
e de fortalecimento da luta contra as violações do direito humano à alimentação adequada,
Vicariato Social - BH

• Acelbra-MG participa do I congresso de Ciências Humanas e Saúde – Faculdade UNA
concedendo 2 palestras feitas por Lívia e Ângela Diniz e a realização de uma oficina culinária
sem glúten e sem leite



DEZEMBRO
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• Publicação do BI nº 42
• Criação e envio cartão de Natal aos associados, amigos, parceiros e divulgação nas mídias da 

Acelbra-MG
• Vídeo “Comidas de Natal” divulgados no canal do YouTube da Acelbra-Minas.
• Reunião da Comissão Permanente Direito Humano a Alimentação Adequada - DHAA
• Reunião de avaliação Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -

CRSANS
• Reunião com Fenacelbra e Gestores: prestação de contas, despedida e boas-vindas a nova 

diretoria eleita.
• Acelbra-MG faz a entrega para celíacos/associados de panetones doados pela empresa NHD 

Foods - Belive
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Espaço Associados em Ação 
2021

Visitas Técnicas
2021

Realizada pela nutricionista Luciana Gandra, da Acelbra-MG

porfernandafreire

• Divulgação dos Guias elaborados pela associada Andrezza Conde: “Como compartilhar casa com 
pessoas que consomem glúten” e “Viagens de Mochila” 

• Divulgação E-book da associada Aline Moreira(@bemviversemgluten) – “Receitas para bem viver 
sem glúten”

• Divulgação 2ª temporada do Não Contém Glúten Cast – associada Kethleen Formigon
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Rua Dr. Furtado de Menezes, 342, Bairro Ipiranga. 
CEP: 31160-170  Belo Horizonte - MG 
Telefone: (31) 3421-9768 
Site: www.acelbramg.com.br 
E-mail: acelbramg@hotmail.com 
Redes sociais: facebook e Instagram @acelbramg 
CNPJ: 02.267.017/0001-35 
INSC. MUNICIPAL: 013.8482/001-6 

DIRETORIA 
Biênio 2020-2022

Presidente: Ângela Pereira de Abreu Diniz 

Vice-Presidente: Ramon Abreu do Prado 

Diretora Social: Denise Godinho 

Diretora de Divulgação: Juliana Márcia Resende Calado 

1° Tesoureiro: Jorge Diniz e 2ª Tesoureira: Juliana Graça Cruz Santana 

1ª Secretária: Mª Antônia A. Benfica e 2ª Secretária: Lívia Maciel Peres 

Conselho Fiscal: José Aparecido do Patrocínio 

Assessora-Médica: Dra. Paula Guerra 

Colaboradores de Trabalho Biênio 2020-2022
Alice Bentos, Aline Moreira de Lima, Ana Carolina Resende Soares (Design), 
Augusto Albertini (Jornalista), Carolina Karam (assento no Consea-MG), 
Grazielle Patrocínio, José Junio David, Luciana Gandra (Nutricionista). 

A Acelbra-MG agradece a todos os voluntários pelo empenho e dedicação.

INFORMAÇÕES E CONTATOS 


