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RESUMO 

 

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia caracterizada pela intolerância 

permanente ao glúten fração proteica encontrada no trigo, cevada e centeio. Uma 

das questões mais controvertidas das apresentações clínicas da DC é a associação 

com outras doenças autoimunes. A mesma tem sido encontrada em concomitância 

com diversas doenças autoimunes como a diabetes mellitus tipo 1 (DM1), tireoidite 

autoimune, doença de addison, hepatite autoimune, cirrose biliar primária, colangite 

esclerosante, gastrite crônica atrófica, anemia perniciosa e doenças do colágeno. 

Considerando que sua prevalência é bastante elevada em pacientes com DM1, este 

trabalho teve como objetivo estudar as causas da associação da DC com a DM1 e 

propor a melhor conduta dietoterápica de tratamento. Trata-se de uma revisão 

bibliográfica com a finalidade de estudar o que se tem descrito de mais relevante em 

relação a está associação em artigos publicados nas bases de dados Scielo, Capes, 

Lilacs e na BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), no período de 2005 a 2016. Os 

estudos realizados em diversas regiões do mundo demonstram uma elevada 

prevalência da DC em crianças e adolescentes portadores de DM1, cerca de dez 

vezes superior à população em geral. A explicação para essa associação tem sido 

atribuída a fatores genéticos, imunológicos e ambientais. Conclui-se que ainda é 

necessário a realização de mais estudos que definam os mecanismos exatos desta 

associação, que seja implementado a triagem de rotina para pacientes com 

diabéticos e que após terem o diagnóstico confirmado receba o tratamento 

adequado, que é fundamentalmente dietoterápico. 

 

Palavras-chave: Glúten, hiperglicemia, hipersensibilidade alimentar. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Celiac disease (CD) is an enteropathy characterized by permanent intolerance to 

gluten protein fraction found in wheat, barley and rye. One of the most controversial 

issues of the clinical presentations of DC is associated with other autoimmune 

diseases. The same has been found in tandem with various autoimmune diseases 

such as type 1 diabetes mellitus (T1DM), autoimmune thyroiditis, Addison's disease, 

autoimmune hepatitis, primary biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis, chronic 

atrophic gastritis, pernicious anemia and collagen diseases. Whereas its prevalence 

is very high in patients with DM1, this work was to study the causes of DC 

association with DM1 and propose the best dietotherapeutic conduct treatment. This 

is a literature review in order to study what has been described more relevant in 

relation to is membership in articles published in the databases Scielo, Capes, Lilacs 

and BVS (Virtual Health Library), from 2005 to 2016. the studies carried out in 

different regions of the world show a high prevalence of CD in children and 

adolescents with T1DM, about ten times higher than the general population. The 

explanation for this association has been attributed to genetic, immunological and 

environmental factors. It is concluded that it is still necessary to carry out more 

studies to define the exact mechanisms of this association, which is implemented 

routine screening for patients with diabetes and after the confirmed diagnosis receive 

adequate treatment, which is fundamentally diet therapy. 

 

Keywords: gluten, hyperglycemia, food hypersensitivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos indicam que a Doença Celíaca (DC) seja desencadeada por 

mecanismos autoimunes em indivíduos geneticamente predispostos. 

(PAPADOPOULOS, 2001 apud LIU et al., 2014) A DC é uma enteropatia 

caracterizada pela intolerância permanente ao glúten, fração proteica encontrada no 

trigo, cevada e centeio. As manifestações clinicas e as alterações histológicas 

regridem com a retirada do glúten da dieta. (PAPADOPOULOS, 2001 apud LIU et 

al., 2014). 

A sua eclosão e o aparecimento dos primeiros sintomas podem ocorrer em 

qualquer idade (PRATESI; GANDAOLFI, 2005 apud SILVA et al 2006). Estudos têm 

demonstrado alta prevalência desta doença, tanto em crianças como em adultos 

aparentemente saudáveis. (GRODZINSKY et al., 1992; CATASSI et al., 1995 apud 

SILVA et al., 2006). Atualmente, acredita-se que esta afecção seja mais comum do 

que se supõe, pois ela pode permanecer sem diagnóstico por períodos prolongados 

(PRATESI; GANDAOLFI, 2005 apud SILVA et al., 2006). A DC atinge 

predominantemente indivíduos de cor branca, mas no Brasil, devido à alta 

miscigenação racial, já foi descrita em mulatos. (RAUEN; BACK; MOREIRA, 2005 

apud SILVA et al., 2006). Manifesta-se geralmente a partir do segundo semestre de 

vida, coincidindo com a introdução dos cereais na alimentação (KOTZE, 1998 apud 

SILVA et al., 2006). 

Durante as duas últimas décadas tem sido observada ampla variação nas 

formas de apresentação clínica da DC, tornando seu diagnóstico um desafio 

(FASANO; CATASSI, 2005; VISAKORPI; MARKI,1994; FERGUSON, 1993 apud, 

BAPTISTA 2006).  A forma clássica da DC que conhecemos, na qual há sintomas 

gastrointestinais intensos, constitui apenas a parte visível de um “iceberg”, enquanto 

a parte oculta abrange a maioria dos pacientes que apresentam a DC nas formas 

silenciosa e atípica, ou seja, DC não diagnosticada (FASANO; CATASSI, 2005; 

VISAKORPI; MARKI,1994; FERGUSON,1993 apud BAPTISTA 2006). 

Possivelmente, fatores como tempo de aleitamento materno mais prolongado, 

introdução mais tardia do glúten na dieta e, sobretudo, variações quantitativas e 
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qualitativas na ingestão do glúten, têm influenciado na mudança da apresentação 

clínica da DC (POLANCO; ESTEBAN, 2003 apud, BAPTISTA 2006).  

Uma das questões mais controvertidas das apresentações clínicas da DC 

em Pediatria é a associação com outras doenças autoimunes (HOLMES, 2001 apud 

BAPTISTA 2006). A DC tem sido encontrada em concomitância com diversas 

doenças autoimunes – diabetes mellitus tipo 1 (DM 1), tireoidite autoimune, doença 

de Addison, hepatite autoimune, cirrose biliar primária, colangite esclerosante, 

gastrite crônica atrófica, anemia perniciosa e doenças do colágeno (KAUKINEM  et 

al., 1999 apud, BAPTISTA 2006).  

Existe a possibilidade destes quadros autoimunes também serem causados 

pelo glúten, ao menos parcialmente. (BAPTISTA, 2006) Esta hipótese para o 

desenvolvimento de doenças autoimunes tem sido defendida por alguns autores que 

constatam vários autoanticorpos no soro de pacientes com DC não tratada 

(BAPTISTA, 2006). 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica de etiologia múltipla. É 

caracterizado pela hiperglicemia crônica resultante de distúrbios no metabolismo de 

carboidratos, proteínas e gorduras, em função de secreção insuficiente e/ou ausente 

de insulina, como também por defeitos da sua ação nos tecidos alvo da insulina 

como o hepático, muscular e adiposo (LEBOWITZ, 1998 apud MANNA, 2006).  

O DM tipo 1 acomete exclusivamente crianças e adolescentes, ela é 

causada por destruição parcial ou total das células beta das ilhotas de Langerhans, 

resultando na incapacidade progressiva de produzir insulina (MANNA, 2006). Esta 

agressão é geralmente de natureza autoimune, resultante tanto de processos 

genéticos quanto ambientais (MANNA, 2006) 

  Aproximadamente 3,6% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 

apresentam DC, prevalência 20 vezes maior que na população sem esta patologia. 

A provável explicação para a ocorrência simultânea frequente é a suscetibilidade 

genética pela ação do antígeno de histocompatibilidade (HLA) DR3-DQ2 (KUNKEL; 

FIATES, 2002 apud NASCIMENTO; BARBOSA; TAKEITI, 2012). Episódios 

inesperados de hipoglicemia ou diarreia devem alertar os clínicos sobre a 

coexistência destas duas doenças. Diante da alta prevalência de DC em pacientes 
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com DM1, este estudo será realizado com intuito de revisar os aspectos clínicos, 

melhor tratamento e possíveis causas desta associação.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Definição de Doença Celíaca  

 

A Doença Celíaca é hoje reconhecida como uma desordem com um amplo 

espectro de manifestações clínicas, tanto intestinais como extra intestinais, com 

gravidade variável (BREYER; MAGUILNIK, 2008). Resulta da sensibilidade ao 

glúten ingerido em pessoas geneticamente predispostas, com uma subsequente 

reação imunológica, levando a uma inflamação do intestino delgado e consequente 

atrofia do mesmo (BREYER; MAGUILNIK, 2008).  

O glúten é um polipeptídio existente no trigo, centeio, cevada e aveia 

(NASCIMENTO et al., 2012). Possui frações proteicas solúveis em álcool chamadas 

prolaminas (BREYER; MAGUILNIK, 2008). As prolaminas são consideradas tóxicas 

ao celíaco e diferem de acordo com o tipo de cereal, sendo denominadas de gliadina 

no trigo, secalina no centeio, hordeína na cevada e avenina na aveia ( 

NASCIMENTO et al., 2012 apud BOBBIO,1995; PEÑA et al., 1999). 

Indiscutivelmente, foi demonstrada com exatidão a toxidade da gliadina no 

intestino dos pacientes com DC, porém na aveia existem especulações quanto a 

fração tóxica, sendo necessário estudos mais conclusivos que suportem essa teoria 

(NASCIMENTO et al., 2012). Ainda assim, recomenda-se a exclusão da aveia da 

dieta do paciente celíaco ( NASCIMENTO et al., 2012 apud MORAIS et al., 2001). 

O mecanismo exato pelo qual o glúten danifica o intestino delgado ainda é 

desconhecido, entretanto os pressupostos recaem sobre os mecanismos genéticos, 

imunológicos e ambientais (NASCIMENTO et al., 2012 apud BARTA et al., 2003; 

PRATESI et al., 2003).  

A ingestão dessas proteínas por pessoas geneticamente predispostas induz 

uma lesão severa à mucosa intestinal, que se caracteriza por uma hiperplasia das 

criptas com atrofia total ou subtotal das vilosidades intestinais (NASCIMENTO et al., 

2012 apud BARTA et al., 2003; PRATESI et al., 2003). Os danos causados às 

vilosidades intestinais levam a inúmeras deficiências, uma vez que os nutrientes são 
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absorvidos em diferentes partes do trato gastrointestinal (NASCIMENTO et al., 2012 

apud FAGUNDES, 2011). 

2.2 Dados Epidemiológicos 

 

Há cerca de uma década, a DC era considerada uma entidade relativamente 

incomum, encontrando-se dados epidemiológicos que referiam uma prevalência de 

1/1000 (PEDRO et al., 2009). No entanto, os últimos estudos demonstram uma 

prevalência claramente superior e estima-se atualmente que a DC possa afetar 1 em 

cada 200 indivíduos (PEDRO et al., 2009). 

Apenas uma minoria dos doentes possui doença clinicamente reconhecida, 

o que explica as imprecisões dos anteriores estudos de prevalência (PEDRO et al., 

2009).  A maioria dos doentes apresenta a denominada doença celíaca silenciosa, 

assintomática e, por está razão, de diagnóstico mais difícil (PEDRO et al., 2009). 

    A DC pode ocorrer em qualquer idade, nos adultos, com o pico de 

incidência na quinta década (PEDRO et al., 2009). No que diz respeito ao gênero, 

assim como acontece noutras patologias autoimunes, existe predomínio do sexo 

feminino numa relação de 2-3:1 (BAI et al., 2007; BRIANI et al., 2008). 

2.3 Classificação e Manifestações Clínicas  

 

A DC apresenta quatro padrões de apresentação clínica: Clássica, não 

clássica, assintomática e latente (SILVA et al.,2006 apud POLANCO, 1995). As suas 

manifestações surgem habitualmente na infância, podendo ou não acometer na 

adolescência, vindo a reaparecer mais tarde após os 30 ou 40 anos (NASCIMENTO 

et al., 2012). 

Na forma clássica da DC, as manifestações são gastrointestinais e começam 

entre 6 a 24 meses de idade, após a introdução do glúten na dieta (BAPTISTA, 

2006). Tipicamente, as crianças apresentam diarreia crônica, distensão abdominal, 

hipotrofia muscular, irritabilidade (BAPTISTA, 2006). Nos casos com grave má-

absorção intestinal ocorre a desnutrição (BAPTISTA, 2006).  

A DC com sintomas não clássicos, ou atípica tem tendência a um início mais 

tardio dos sintomas, acomete crianças geralmente entre 5 e 7 anos (BAPTISTA, 
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2006). Estas podem apresentar queixas gastrointestinais, mas predominam as 

manifestações extra intestinais, que podem acometer vários órgãos e sistemas 

(BREYER; MAGUILNIK, 2008 apud FASANO; CATASSI, 2001; OLDS et al., 2002; 

FARREL; KELLY, 2001). 

As manifestações extra intestinais mais comuns são: Anemia ferropriva, baixa 

estatura, osteoporose, defeitos dentários, dermatite herpetiforme, artrite e artralgia, 

hipertransaminemia, alterações neurológicas, aftas recorrentes, aborto de repetição, 

infertilidade, alterações tireoidianas e doenças autoimunes (BREYER; MAGUILNIK, 

2008 apud FASANO; CATASSI, 2001).  

 O Padrão assintomático ou silencioso da doença é a condição na qual os 

pacientes apresentam alterações do quadro histopatológico do intestino delgado 

proximal, porém sem sintomas (SILVA et al., 2006 apud GUEVARA, 2002). Um 

grande número de casos de DC silenciosa tem sido verificado em grupos de alto 

risco, tais como indivíduos com DM1 e parentes de primeiro grau de pacientes com 

DC (BREYER; MAGUILNIK, 2008 apud FASANO; CATASSI, 2001; GREEN; JABRI, 

2003). 

Já o padrão latente é uma condição na qual os pacientes apresentam, num 

dado momento, características histopatológicas jejunais normais consumindo glúten 

e, em outro período de tempo, apresentam atrofia subtotal das vilosidades intestinais 

(SILVA et al., 2006 apud RAUEN et al., 2005; FERGUSON et al., 1993; TRONCONE 

et al., 1996). 

Richard Logan, em 1991, comparou a distribuição das formas da doença 

celíaca a um iceberg: os casos de apresentação sintomática corresponderiam a sua 

porção visível e os de apresentação assintomática, à porção submersa (ARAÚJO et 

al., 2010 apud SDEPANIAN et al., 1999). Tal fato é uma obstáculo a ser superado 

no que diz respeito à saúde pública, pois pacientes não diagnosticados tendem a 

apresentar complicações relacionadas à qualidade de vida (ARAÚJO et al., 2010). 

2.4 Diagnóstico 

 

O diagnóstico de DC nem sempre é fácil de ser realizado (SILVA, 2010). Os 

métodos utilizados na investigação diagnóstica da DC são a pesquisa de 
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marcadores imunológicos/sorológicos e a biópsia endoscópica da mucosa duodenal 

e jejunal (COSTA E SILVA; SILVA, 2014 apud BUCKLEY et al., 2008; KOTZ, 2006). 

Na prática clínica, testes sorológicos para a DC são úteis para identificar os 

doentes que necessitem de biopsia duodenal confirmatória do diagnóstico; para 

corroborar a doença naqueles com alterações histopatológicas características de DC 

na biopsia e para monitorizar a resposta ao tratamento (HILL, 2005). 

Os marcadores utilizados são os anticorpos antiendomísio (EMA) e os 

anticorpos antitrasglutaminase tecidual (anti-tTG), pois são sensíveis e específicos 

para o diagnóstico inicial de DC (SILVA, FURLANETTO, 2010). Os anticorpos 

antigliadina (AGA) não tem sido mais recomendado, devido à sua reduzida 

sensibilidade e especificidade diagnóstica (LIU et al., 2014 apud HUSBY et al., 

2012). 

O anti-tTG é o anticorpo contra a transglutaminase tecidual (a enzima 

responsável pela deaminação da gliadina na lâmina própria) (SILVA, FURLANETTO, 

2010). Esse teste é realizado pelo método de ELISA e utiliza como substrato a 

proteína de porco guinea – primeira geração (sensibilidade 90% e especificidade 

95,3%), células derivadas de eritrócitos humanos (sensibilidade 95,1 e 

especificidade 98,3) ou recombinante humano – segunda geração (SILVA, 

FURLANETTO, 2010 apud ROSTOM et al., 2006). 

Anticorpo EMA IgA ligam-se ao endomísio, o tecido conjuntivo ao redor do 

músculo liso, produzindo um padrão característico (SILVA, FURLANETTO, 2010). É 

detectado por imunofluorescência indireta (SILVA, FURLANETTO, 2010 apud 

ROSTOM et al., 2006). É um método que demanda mais tempo, em relação ao 

método de ELISA (SILVA; FURLANETTO, 2010 apud ROSTOM et al., 2006). 

Para sua realização usa-se esôfago de macaco (EMA IgA 97,4% 

sensibilidade e 99,6% especificidade) ou cordão umbilical humano (EMA IgA 90,2% 

sensibilidade e 99,6% especificidade) com substratos para a realização do teste 

(SILVA; FURLANETTO, 2010 apud ROSTOM et al., 2006). 

Estes testes de triagem para DC detectam primariamente anticorpos da 

classe IgA e, desta forma, é recomendável investigar a eventual deficiência de IgA, 

simultaneamente , a fim de se evitar resultados falso-negativos (BAPTISTA, 2006). 
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Nos pacientes com deficiência seletiva de IgA pode ser realizada a sorologia 

com IgG, tanto o EMA IgG quanto o tTGA IgG têm excelente sensibilidade (próxima 

de 100%) e especificidade (SILVA; FURLANETTO, 2010 apud AGA, 2006).  Porém, 

testes baseados em IgG tem menor sensibilidade e especificidade em relação aos 

baseados em IgA, naqueles com níveis normais de IgA (SILVA; FURLANETTO, 

2010 apud AGA, 2006). 

A análise histológica permanece ainda como padrão-ouro no diagnóstico de 

DC, apesar do desenvolvimento recente dos novos testes sorológicos de mais 

sensibilidade e especificidade (LIU et al., 2014). De acordo com as novas 

recomendações da ESPGHAN, a biópsia poderá ser dispensada em caso de 

suspeita clínica em que os anticorpos antitTG da classe IgA tiverem títulos 

superiores a 10 vezes o limite. É recomendada a realização do HLA para reforçar o 

diagnóstico sem biópsia (LIU et al., 2014 apud HUSBY et al., 2012).  

Baseado na presença de uma ou mais lesões elementares, a histopatologia 

da DC é subdividida em diferentes categorias diagnósticas, de acordo com a 

classificação de Marsh: tipo 1 ou lesão infiltrativa, que possui vilos arquiteturalmente 

normais e aumento do número de linfócitos T intraepiteliais; tipo 2 ou lesão 

hiperplásica, que se diferencia da lesão tipo 1 pela hiperplasia dos elementos 

glandulares; tipo 3 ou lesão destrutiva, que também é caracterizada pelo número 

aumentado de LIE, mas apresenta, além disso, graus variáveis de atrofia dos vilos 

associada à hiperplasia das criptas glandulares e redução da altura da superfície 

dos enterócitos, com bordas em escova irregulares e algumas vezes vacúolos 

citoplasmáticos (LIU et al., 2014 apud VILLANACI et al., 2011). 

Atualmente os marcadores genéticos tem sido um critério importante em 

casos de diagnóstico difícil (BREYER; MAGUILNIK, 2008 apud ARRANS, 2003). Em 

caso suspeito de DC, a avaliação do HLA do heterotipo DQ2 e DQ8 tem alto valor 

preditivo negativo, isto é, a ausência desses marcadores torna muito improvável a 

presença ou desenvolvimento da DC, enquanto o achado positivo é de limitada 

importância, pela elevada frequência na população (33%) (BREYER; MAGUILNIK, 

2008 apud ARRANS, 2003). 

O diagnóstico de DC deve ser cogitado em todo paciente com diarreia 

crônica, distensão abdominal, flatulência, anemia ferropriva, osteoporose de início 
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precoce, elevação de transaminases, familiares de primeiro e segundo graus de 

pacientes com DC, SII, hipocalcemia, assim como na deficiência de ácido fólico e 

vitaminas lipossolúveis. Além disso, DC está associada a diversas doenças como 

diabetes melito tipo I , hipo e hipertireodismo, síndrome de Sjogren, cirrose biliar 

primária, hepatite autoimune, autismo, depressão, epilepsia, ataxia cerebelar, 

infertilidade, puberdade tardia, deficiência de IgA seletiva, Síndrome de Turner, 

Síndrome de Down e neuropatia periférica (SILVA; FURLANETTO, 2010 apud AGA, 

2006; TORRES et al., 2007; GREEN, CELLIER, 2007; YANG et al., 2005) . 

A investigação diagnóstica de DC deve ser realizada antes da introdução do 

tratamento que é a dieta isenta de glúten, pois a dieta pode alterar negativamente os 

resultados dos testes sorológicos e melhorar a histologia (SILVA; FURLANETTO, 

2010 apud ROSTOM et al.,2006). O diagnóstico de DC nem sempre é fácil de ser 

realizado. Em torno de 10% dos casos, há dificuldade de diagnóstico por achados 

discordantes entre sorologia, clínica e histologia (SILVA; FURLANETTO, 2010 ). 

2.5 Patogênese 

 

A fisiopatologia da DC é complexa, resultando da interação entre  fatores 

ambientais, genéticos e imunológicos. (NOBRE et al., 2007 apud RODRIGO, 2006).  

2.5.1 Fatores ambientais  

 

O glúten é um fator indutor da doença. Trata-se de uma proteína existente  

em diversos cereais, constituída  por prolaminas e gluteninas (NOBRE et al., 2007 

apud RODRIGO, 2006; DEWAR et al., 2004; CICLITIRA, 2001) As prolaminas 

tóxicas encontram-se no trigo (gliadina), cevada (hordeina) e centeio (secalina). 

(NOBRE et al., 2007 apud RODRIGO, 2006; DEWAR et al., 2004; CICLITIRA, 2001).  

Uma análise de gliadina identificou mais de uma centena de diferentes 

componentes, que são classificados em quatro grandes grupos (ω5-, ω1,2-, α/β-, γ-∂ 

gliadinas) (SÁEZ, 2010). 

A α-gliadina é o segmento mais tóxico desta proteína, é substrato para a tTG 

que é expresso na lâmina própria. (HERRERA et al., 2009 apud STENBERG et al., 

2008). A tTG é uma enzima envolvida na reparação do tecido danificado. Ela se liga 
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com elevada especificidade a gliadina, culminando na reação química de 

transformação da glutamina em glutamato (HERRERA et al., 2009). Este como 

possui carga negativa, favorece a ligação a HLA DQ2 e DQ8 (HERRERA et al., 

2009)  Neste contexto, a gliadina comporta-se como um antígeno, desencadeando 

uma resposta autoimune nos pacientes celíacos (HERRERA et al., 2009).   

Outros fatores ambientes, mas que atuam de um modo protetor são o 

aleitamento materno prolongado e a introdução tardia do glúten durante os primeiros 

anos de vida, que se associa a uma menor prevalência de DC (HERRERA et al., 

2009).  Também as infecções microbianas e os desequilíbrios da flora intestinal tem 

sido associados à ocorrência de DC (HERRERA et al., 2009).   

2.5.2 Fatores genéticos  

 

A doença celíaca apresenta  um componente genético significativo  

(HERRERA et al., 2009 apud GRECO et al., 2002). Sua prevalência ocorre em 

parentes de primeiro grau, em cerca de 10% ( NASCIMENTO et al., 2012). A 

concordância em gêmeos monozigóticos é de aproximadamente 75%. ( 

NASCIMENTO et al., 20012). Esta doença é herdada maneira poligênica envolvendo 

genes HLA e não HLA (HERRERA et al., 2009). 

Os genes HLA DQ2 (presente em 80% - 95% dos pacientes) e DQ-8 são 

necessários para o desenvolvimento da doença (HERRERA et al., 2009). No 

entanto, muitos pacientes que apresentam estes alelos não desenvolvem a DC, 

apesar da sua presença ser necessária, mas não é suficiente para o 

desenvolvimento da doença (HERRERA et al., 2009).  

Os genes não-HLA estão envolvidos na susceptibilidade à doença, mas sua 

influência não é esclarecida (HERRERA et al., 2009). Também vários autores tem 

associado à DC a outros polimorfismos  e patologias de origem autoimune, 

procurando atribuir uma base genética comum (HERRERA et al., 2009). 

2.5.3 Fatores imunológicos  

 

A DC caracteriza-se por uma resposta imunitária anormal aos peptídeos 

derivados da gliadina e da glutenina (NOBRE et al., 2007 apud LEPERS et al., 
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2004). Os linfócitos T CD4+ sensíveis reconhecem múltiplos epítopos do glúten, 

mediante apresentação através das moléculas DQ2 e DQ8 (NOBRE et al., 2007 

apud DEWAR et al., 2004). 

Os linfócitos intraepiteliais existem, em condições normais, na mucosa do 

intestino delgado, como parte integrante da defesa imunitária, sendo na sua maioria 

células T CD8+ com o receptor de superfície α/β (NOBRE et al., 2007). 

Habitualmente, apenas uma fração diminuta de linfócitos apresenta o receptor γ/δ, 

mas esta população expande-se no contexto da hipersensibilidade ao glúten 

(NOBRE et al., 2007 apud BROWN et al., 2006). O seu papel na patogênese da DC 

ainda permanece um enigma (NOBRE et al., 2007 apud DEWAR et al., 2004). 

Entretanto, os mecanismos fisiopatológicos desvendados não explicam a 

heterogeneidade clínica da doença, mas admite-se que o modo de atuação das 

células apresentadoras de antígenos, o nível de acidez gástrica (facilitadora da 

desamidação da glutamina), a função pancreática e a qualidade da flora intestinal 

possam influenciar a apresentação antigênica ao sistema imunitário (NOBRE et al., 

2007 apud LEPERS et al., 2004). 

2.6 Tratamento 

 

O único tratamento disponível até o momento para a DC é a dieta isenta de 

glúten (LIU et al., 2014). Essa exclusão deverá ser permanente e definitiva (LIU et 

al., 2014). O que leva à remissão dos sintomas e restauração da morfologia normal 

da mucosa (NASCIMENTO et al., 2012). A dieta isenta de glúten deve satisfazer as 

necessidades nutricionais do paciente com DC, proporcionando  nutrição  adequada 

por atender as  necessidades de energia, de macronutrientes, de minerais e de 

oligoelementos (ANDREOLI et al, 2013 apud EGASHIRA et. al., 1986).  

No entanto, a restrição absoluta de glúten é difícil ou mesmo impossível de 

manter, dada a presença de quantidades residuais nos alimentos disponíveis no 

mercado ( NOBRE et al., 2007 apud LEPERS et al., 2004). Collin et al., consideram 

que o limite de glúten residual pode ser estabelecido em 100 mg/kg de produto. Para 

uma ingestão diária de 300 g de farinha, o nível de 100 mg/kg resulta em 30 mg de 

glúten, o que se mostrou seguro na prática clínica (NOBRE et al., 2007 apud 

COLLIN et al., 2004). 
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O paciente e toda família deverão ser orientados a sobre a dieta, leitura de 

rótulos dos alimentos  e alternativas de substituição dos ingredientes das receitas 

habitualmente usadas no domicílio (LIU et al., 2014). O glúten presente nos cereais, 

trigo, centeio, cevada e aveia, deve ser substituído pelo milho, arroz, batata e 

mandioca, grãos, gorduras, óleos e azeites, legumes, hortaliças, frutas, ovos, carnes 

e leite, lembrando sempre que a dieta deverá atender às necessidades nutricionais 

(NASCIMENTO et al., 2012).  

Os produtos lácteos também devem ser evitados inicialmente no tratamento 

pelo fato dos pacientes celíacos frequentemente apresentarem deficiência 

secundária à lactase (CASEMIRO, 2006). No entanto, podem ser reintroduzidos 

após um período de 3 a 6 meses (CASEMIRO, 2006).  Outra opção que pode ser 

temporariamente benéfica é, até a completa recuperação da mucosa, fazer uso de 

suplementação de lactase (CASEMIRO, 2006). 

Discute-se na literatura o papel da aveia que parece ser bem tolerada pela 

maioria dos pacientes, mas que não é uniformemente recomendada devido sua 

frequente contaminação com o trigo, desde a plantação, colheita, transporte e 

processamento da aveia (BREYER; MAGUILNIK, 2008 apud GREEN, 2007).  

      Além da dieta, o paciente celíaco deve estar atento à composição dos 

medicamentos prescritos para ele, pois o glúten pode estar presente como 

excipiente nas cápsulas, comprimidos ou suspensões orais ( SILVA et al., 2006 apud 

OLSO; GALLO, 1983; SDEPANIAN et al., 2001).  

Em função do tratamento para essa doença ser unicamente dietético e da 

dificuldade da exclusão dos cereais que contêm glúten da dieta, observa-se a 

importância do profissional de Nutrição na avaliação do estado nutricional, na 

orientação relativa a escolha, ao preparo dos alimentos e à contaminação por glúten 

na etapa de preparo ou distribuição do alimento e nas orientações relativas à 

deficiência de absorção de macro e micronutrientes (ARAÙJO et al., 2010). 

Quanto maior o grau de conhecimento da doença e de seu tratamento por 

parte dos pacientes celíacos, maior a obediência à dieta isenta de glúten ( SILVA et 

al., 2006 apud SDEPANIAN et al., 1999).  Para isso, médicos e nutricionistas têm a 
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responsabilidade de esclarecê-los da forma mais detalhada possível ( SILVA et al., 

2006 apud SDEPANIAN et al., 1999).   

No Brasil, em virtude das dificuldades para garantir a prática da dieta isenta de 

glúten, foi promulgada, em 1992, a Lei Federal número 8.543, que determina a 

impressão da advertência contém glúten nos rótulos e embalagens de alimentos 

industrializados ( SILVA et al., 2006 apud SDEPANIAN et al., 1999).  Assim, os 

portadores de DC podem identificar os alimentos que não devem consumir ( SILVA 

et al., 2006 apud SDEPANIAN et al., 1999). 

2.7 Doenças associadas 

 

A DC é uma doença autoimune, sendo uma das mais prevalentes, estando 

associada a outras doenças autoimunes, o que é reflexo da relação com HLA 

(BREYER; MAGUILNIK, 2008 apud VENTURA et al., 1999). Estudos recentes 

sugerem que o tempo de exposição ao glúten na infância é um importante fator 

determinante da prevalência de doenças autoimunes associadas (BREYER; 

MAGUILNIK, 2008 apud VENTURA et al., 1999). 

Inúmeras doenças são associadas à DC, dificultando assim o diagnóstico. 

Entre elas a dermatite herpetiforme, epilepsia, a osteoporose, diabetes mellitus tipo 

1, tireoidite autoimune, síndrome de Down, deficiência de Imunoglobulina A (IgA), 

entre outras (NASCIMENTO et al., 2012 apud CICLITIRA, 2001). Diabetes mellitus 

tipo 1 (DM-1) e tireoidopatias autoimunes são as mais prevalentes (BREYER; 

MAGUILNIK, 2008 apud FARREL, KELLY, 2002).  

Está hipótese para o desenvolvimento de doenças autoimunes tem sido 

defendida por alguns autores que constatam vários autoanticorpos no soro de 

pacientes com DC não tratada (BAPTISTA, 2006). A associação entre várias 

doenças autoimunes e a DC pode ser explicada, ao menos em parte, por alguma 

alteração similar no sistema imune e/ou através de base genética comum 

(BAPTISTA, 2006). 
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2.8 DC associada à DM1 

 

Uma forte associação entre várias condições autoimunes endocrinológicas e 

a DC é demonstrada nos estudos e, dentre elas, a mais importante é a coexistência 

de DM1 e DC, com observação crescente do aumento da incidência (ARAÚJO et al., 

2006). A prevalência da doença celíaca é elevada em pacientes com diabetes melito 

tipo 1, cerca de dez vezes superior à população geral (ARAÚJO et al., 2006; 

BRANDT et. al., 2005 apud VENTURA, 1999). E a explicação para essa associação 

pode estar em fatores genéticos, imunológicos e ambientais (ARAÚJO et al., 2006). 

Pocecco & Ventura levantaram a hipótese que a DC não controlada 

predisporia o paciente a desenvolver DM1 (BRANDT et. al., 2005 apud POCECCO, 

VENTURA, 1995). A lesão da mucosa intestinal na DC ativa permitiria a absorção de 

antígenos anômalos que induziriam uma resposta imune com produção de auto 

anticorpos contra células pancreáticas em indivíduos já geneticamente predispostos 

a DM1 (BRANDT et. al., 2005 apud POCECCO; VENTURA, 1995; VITORIA et. al, 

1998).  

Barera e cols, em estudo prospectivo, encontraram resultados discordantes 

ao constatar a existência de casos de DC que tiveram ínicio após o diabetes 

instalado (BRANDT et. al., 2005 apud BARRERA et. al., 2002).  Duzentos e setenta 

e quatro diabéticos foram rastreados anualmente para DC através de testes 

sorológicos, do momento do diagnóstico até seis anos de  acompanhamento 

(BRANDT et. al., 2004). No momento do diagnóstico do diabetes, 5,5% 

apresentaram sorologia positiva para DC e, dentro de quatro anos de 

acompanhamento, outros 4,4% positivaram a sorologia para DC (BRANDT et. al., 

2005). 

A importância do diagnóstico da DC está na oportunidade de se instituir 

precocemente o tratamento com o intuito de prevenir as possíveis complicações da 

DC não tratada, como baixa estatura, osteoporose, linfoma intestinal, entre outras 

(WHITACKER et. al., 2008 apud HOLMES, 1996).  Em relação ao s diabéticos, não 

a consenso de que a DC possa interferir negativamente no controle do diabetes 

(WHITACKER et. al., 2008). 
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A maioria das crianças com DM1 e doença celíaca apresentam formas 

silenciosas ou subclínicas da doença (SERRAT et al., 2008).  As crianças portadoras 

de doença celíaca podem apresentar diarreia, atraso de crescimento, fraqueza 

muscular, edema, anemia e raquitismo (SERRAT et. al., 2008 apud BARERA et. al., 

2002). No entanto, a maioria dos pacientes com DM1 e doença celíaca refere pouco 

ou nenhum sintoma relacionado à má-absorção, e quando presentes, geralmente 

são leves e observados apenas retrospectivamente (SERRAT et. al., 2008 apud 

BARERA et. al., 2002). 

Absorção dos nutrientes pode ser variável, alterando as necessidades de 

insulina e afetando o controle do diabetes. Episódios inexplicados de hipoglicemia 

devem alerta para a possibilidade da coexistência desta doença nos pacientes com 

DM1 (SERRAT et. al., 2008 apud FARRELL; KELLY, 2002). 

2.9 Dados epidemiológicos 

 

 A associação entre o diabetes melito tipo 1 e a doença celíaca é descrita 

desde 1954 (GONÇALVES et. al., 2013). A prevalência da DC entre os pacientes 

diabéticos varia de 2,2% a 13,8%, media de 4,1% nos países europeus, 

consideravelmente superior à prevalência da DC na população geral (0,5%-1%). 

(GONÇALVES et. al., 2013). Sendo assim a prevalência de DC no paciente com 

essa patologia é 20 vezes maior em relação a população em geral (NASCIMENTO 

et. al., 2012 apud KUNKEL, FIATES et. al., 2003).  

2.10 Diagnóstico  

 

A DC em pacientes diabéticos era, anteriormente, considerada rara quando 

o diagnóstico se baseava apenas nas manifestações clínicas clássicas (ARAÚJO et. 

al., 2006). Com o uso de marcadores sorológicos cada vez mais sensíveis, mostrou 

ser uma doença relativamente comum (ARAÚJO et. al., 2006 apud HANSEN et. al., 

2001; BOUDRAA et. al., 1996). Os sintomas clássicos gastrointestinais da DC 

raramente ocorrem nos pacientes com DM1(GONÇALVES et. al., 2013 apud 

CAMARCA et. al., 2012).  

Estes geralmente são assintomáticos ou oligossintomáticos, porém podem 

apresentar manifestações extraintestinais, como baixa estatura e atraso puberal em 
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cerca de 30% dos casos. (GONÇALVES et. al., 2013 apud FRANZESE et. al, 2007). 

Alguns autores consideram crises hipoglicêmicas de difícil controle como possível 

resultado de uma absorção inadequada de nutrientes. (GONÇALVES et. al., 2013 

apud FRANZESE et. al, 2007).  

Nos pacientes com DM, o diagnóstico da DC precede o diagnóstico do 

diabetes em apenas 10%-25% dos casos. Geralmente, está é descoberta no 

rastreamento inicial dos pacientes com primodiagnóstico de DM1 (70% a 80%) ou 

mais, raramente, ao longo do tempo, durante seu seguimento ambulatorial 

(GONÇALVES et. al., 2013 apud FRANZESE et. al, 2007). 

Na maioria dos pacientes diabéticos, a DC é diagnosticada por testes 

sorológicos, em estudos de triagem (ARAÚJO; SILVA, 2006). Embora não se tenha 

dúvida sobre a maior prevalência de DC em pacientes com DM1, ainda há 

controvérsias se um programa de triagem deva ser instituído de forma rotineira. 

Diversos grupos já advogam a triagem de rotina com testes sorológicos em crianças 

e adultos com DM. (ARAÚJO; SILVA, 2006 apud MURRAY, 1999). 

Considerando a heterogeneidade clínica da DC e as dificuldades 

diagnósticas subsequentes, o emprego da triagem sorológica facilitou a investigação 

desta doença na população em geral, sobremaneira entre os pacientes 

considerados de risco, como os diabéticos (WHITACKER et. al., 2008). Entre os 

marcadores sorológicos disponíveis, tanto o EMA quanto o anticorpo 

antitranglutaminase tecidual (anti-tTG) apresentam sensibilidade e especificidade 

elevadas, amplamentes empregados nos programas de triagem (WHITACKER et. 

al., 2008 apud COLLIN et. al., 2005). 

No entanto, em particular, a utilização do EMA demanda cuidados, como 

garantir que o paciente não apresente deficiência seletiva de IgA ( o EMA é um 

anticorpo de classe IgA), não ser pesquisado em menores de 2 anos de idade, em 

virtude de sua baixa sensibilidade nesta faixa etária e dispor de profissional 

tecnicamente habilitado (WHITACKER et. al., 2008 apud COLLIN et. al., 2005). 

Segundo o guideline da North American Society dor Pediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGAN), a triagem deve ser 
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periódica, com repetição quando houver sintomas, e, em especial, nos que 

apresentem HLA DQ2 ou DQ8 (WHITACKER et. al., 2008 apud HILL et. al., 2005). 

Crone Cols observaram soroconversão para DC com biópsia positiva até oito 

anos após a primeira triagem, o que faz Cerutti e cols recomendarem a triagem 

anual até dez anos após o início do diabetes, quando parece haver redução da 

prevalência da DC. (WHITACKER et. al., 2008 apud CRONE et. al, 2003; CERUTTI 

et. al., 2004). 

No entanto, outros autores sugerem a triagem anual de DC nos primeiros 

três a cinco anos após o diagnóstico de DM1, e a cada três a cinco anos após ou 

quando houver sintomas (WHITACKER et. al., 2008 apud SCHWARZENBERG, 

BRUNZELL, 2002). E os sintomas quando presentes, podem ser subestimados por 

médicos e pacientes, fato que reforça a importância da realização da triagem 

(WHITACKER et. al., 2008).  

Não há ainda consenso na literatura a respeito da frequência da realização 

da triagem para DC entre pacientes com DM1(WHITACKER et. al., 2008). 

2.11 Tratamento  

 

O impacto da dieta sem glúten no controle metabólico da diabetes depende 

dos sintomas da DC apresentados pelo paciente. (ARAÚJO; SILVA, 2006). Na 

forma clássica, a dieta leva ao melhor controle e redução de episódios de 

hipoglicemia (ARAÚJO; SILVA, 2006 apud SHANAHAN et. al., 1982). Nos 

pacientes assintomáticos detectados pela triagem, a influência do tratamento 

dietético é variável (ARAÚJO; SILVA, 2006). 

Há relatos de melhora no controle metabólico e redução de hipoglicemias, 

porém outros demonstram pouco ou nenhum efeito. (ARAÚJO; SILVA, 2006 

apud ACERINI et. al., 1998; HOLMES, 2001). Uma questão ainda aberta é se 

pacientes com DC não tratada têm aumento na incidência ou progressão das 

complicações da diabetes  (ARAÚJO; SILVA, 2006). 

A DM1 por si só já traz uma série de restrições e modificações na rotina do 

paciente e seus familiares. Por esse motivo, a adesão à dieta sem glúten é 

muitas vezes difícil nos pacientes assintomáticos (ARAÚJO; SILVA, 2006). A 
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intervenção dietética é fortemente recomendada para pacientes sintomáticos, 

todavia, para os assintomáticos sem evidências de complicações, recomenda-se 

uma discussão com o paciente e familiares sobre o curso e o prognóstico da 

doença, para se tomar uma decisão conjunta sobre a instituição do tratamento 

(ARAÚJO; SILVA, 2006). 

Nos pacientes com sintomas clássicos ou inespecíficos e alterações da 

mucosa, faz-se necessária a instituição de dieta isenta de glúten, mas, nas 

formas silenciosa e potencial, ainda não há um consenso sobre os benefícios do 

tratamento dietético (ARAÚJO; SILVA, 2006). 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: 

   

Estudar a associação da Doença Celíaca com o Diabetes Mellitus tipo 1. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar levantamento bibliográfico acerca da Doença Celíaca; 

 Estabelecer as possíveis conexões entre a doença celíaca e o Diabetes 

Mellitus tipo 1; 

 Propor uma melhor conduta dietoterápica de tratamento.   
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4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão da literatura do tipo narrativa, acerca dos aspectos 

mais significativos em relação a DC e sua associação com a DM1, existentes na 

literatura. Para o levantamento dos artigos, foi realizada uma pesquisa nas bases de 

dados Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino Americana em 

Ciência da Saúde (LILACS), Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a 

pesquisa foi realizada durante o período de maio de 2015 a julho de 2016.  

Foram realizadas buscas de publicações nas línguas, portuguesa, espanhola 

e inglesa. A seleção dos artigos foi feita após a leitura do título e resumo. Foram 

incluídos aqueles que abordaram questões relevantes para o trabalho relacionados 

aos seguintes descritores: Doença Celíaca, Celiac Disease, Enfermedad Celíaca, 

Glúten, Espru Celíaco, Doença Celíaca associada à Diabetes.  

Os artigos selecionados foram entre o período de 2005 a 2016 e excluídos os 

que na leitura do resumo não apresentassem interesse em relação com o tema em 

questão. Foram escolhidos 28 artigos.  
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5 RESULTADOS 

  

Quadro 1 – Artigos utilizados na revisão da literatura sobre a associação da 
Doença Celíaca e Diabetes Mellitus tipo 1. 

Título, Autor e 
Ano 

Objetivo Método Resultados Conclusões 

Estudo da 

prevalência da DC 

em crianças e 

adolescentes com 

DM1: resultado de 

10 anos de 

acompanhamento. 

DIAS et al., 2013 

Avaliar a 

prevalência da 

DC em 

crianças e 

adolescentes 

com DM1 

atendidos no 

Serviço de 

Endocrinologia 

Pediátrica do 

Hospital da 

UFMG. 

O estudo foi 

realizado com 

crianças e 

adolescentes 

com 

diagnóstico 

prévio de DM1 

acompanhados 

no serviço no 

período de 

março de 1999 

a abril de 2009, 

com idades 

entre zero e 18 

anos, 

totalizando 405 

pacientes. 

Todos foram 

rastreados para 

DC na primeira 

consulta e 

anualmente. A 

investigação foi 

realizada por 

meio da 

dosagem dos 

anticorpos da 

classe IgA 

(AGAA) e IgG 

(AGAG) 

antigliadina. Os 

pacientes com 

AGAA e/ou 

AGAG acima 

de duas vezes 

o valor de 

referência 

foram 

Foram 

excluídos 21 

pacientes do 

total inicial de 

384. Destes, 

50 tiveram a 

sorologia 

positiva e 29 

foram 

submetidos à 

biópsia 

intestinal. A 

prevalência 

encontrada foi 

de 3,1%. 

A prevalência 

encontrada da 

DC nos 

pacientes com 

DM1 foi 

superior à 

observada na 

população 

geral. 

Ressaltando 

assim a 

importância do 

rastreamento 

periódico de 

tais pacientes. 

Sugerimos um 

rastreamento 

ao diagnóstico 

inicial e, 

posteriormente, 

por pelo menos 

cinco anos de 

doença 

anualmente. 
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submetidos à 

biópsia 

intestinal. 

 

Cont. do Quadro 1. 

Prevalência e 

Aspectos 

Clínicos da 

Associação de 

DM1 e DC. 

WHITACKER et 

al., 2008 

Verificar a 

prevalência 

da 

associação 

entre 

diabetes 

melito tipo 1 

(DM1) e 

doença 

celíaca (DC) 

e a presença 

de sintomas 

da DC, a 

ocorrência 

de outras 

doenças 

autoimunes 

entre os 

pacientes e 

seus 

parentes de 

primeiro 

grau e as 

possíveis in- 

fluências da 

DC no 

controle do 

diabetes. 

Estudo 

transversal com 

195 pacientes 

com DM1, que 

responderam ao 

questionário 

sobre a presença 

de sintomas 

gastrintestinais e 

a ocorrência de 

doenças 

autoimunes em 

familiares. Foi 

dosada a IgA 

sérica e 

pesquisado o 

anticorpo 

antiendomísio 

(EMA). Os 

pacientes com 

EMA positivo 

foram 

submetidos à 

biópsia intestinal. 

Aqueles com DC 

confirmada por 

biópsia (grupo-

casos) foram 

pareados com os 

pacientes 

apenas 

diabéticos 

(grupo-controle), 

de acordo com a 

idade ao 

diagnóstico de 

diabetes, o 

tempo de 

duração da 

doença e o 

gênero. 

O EMA foi 

positivo em nove 

pacientes. Em 

sete a biópsia 

confirmou DC 

(prevalência de 

4%). No 

pareamento de 

casos (DM1 e 

DC) e controles 

(somente DM1), 

os sintomas 

gastrintestinais 

foram 

significativamente 

mais frequentes 

no grupo casos, 

não sendo 

observada 

diferença com a 

ocorrência de 

doenças 

autoimunes entre 

os parentes de 

primeiro grau e 

com o controle do 

diabetes (z peso, 

z estatura, dose 

de insulina e 

HbA1c). 

A prevalência 

de DC neste 

grupo de 

pacientes com 

DM1 foi de 4%. 

A amostra de 

pacientes 

celíacos 

apresentou 

predomínio de 

sintomas 

gastrintestinais, 

porém a 

presença de 

DC não 

interferiu no 

controle do 

diabetes. 
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Cont. do Quadro 1. 

Soroprevalên

cia da DC em 

crianças e 

adolescentes 

com DM1. 

ARAÚJO et al., 

2006 

O objetivo 

deste estudo 

foi determinar 

a 

soroprevalênc

ia da DC em 

crianças e 

adolescentes 

com 

diagnóstico 

prévio de 

DM1, 

utilizando o 

anti-tTG 

humana 

como teste de 

triagem. 

Através de um 

estudo 

transversal, 

realizou-se 

triagem sorológica 

com anticorpo IgA 

antitransglutamina

se humana em 

354 crianças e 

adolescentes 

diabéticos, 

atendidos em 

ambulatórios de 

endocrinologia 

pediátrica de 

Recife, 

Pernambuco, no 

período de janeiro 

a junho de 2004. 

O 

antitransglutamina

se humana foi 

positivo em 37/ 

354 pacientes, 

resultando em 

soroprevalência 

de 10,5% (IC 95% 

7,6- 14,2%). 

Dentre os 

pacientes 

soropositivos, 

houve predomínio 

do sexo 

masculino 

(56,8%) em 

relação ao 

feminino (43,2%), 

porém sem 

significância 

estatística. O 

anticorpo 

antiendomísio foi 

realizado nos 

pacientes com 

antitransglutamina

se humana 

positivo, sendo 

negativo em 

14/37 (37,8%) e 

positivo em 22/37 

(59,5%). 

A 

soroprevalênc

ia da doença 

celíaca em 

crianças e 

adolescentes 

diabéticos 

encontrada 

em 

Pernambuco 

é elevada, 

sendo 

comparável à 

observada 

em estudos 

da América 

do Norte e 

Europa e 

menor do que 

na África, 

sugerindo 

que a triagem 

sorológica 

para doença 

celíaca seja 

realizada em 

todas as 

crianças e 

adolescentes 

com diabetes 

melito tipo 1. 
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Cont. do Quadro 1. 

Doença 

Celíaca em um 

grupo de 

crianças e 

adolescentes 

portadores de 

DM1. 

BRANDT et al., 

2005 

O estudo 

teve como 

objetivo 

identificar a 

prevalência 

da DC em 

um grupo de 

crianças e 

adolescentes 

portadores 

de DM1. 

Realizado um 

estudo descritivo do 

tipo transversal no 

Instituto Materno 

Infantil de 

Pernambuco. A 

amostra foi 

constituída por 19 

crianças e 

adolescentes 

portadoras de DM1, 

e a sorologia foi 

realizada através da 

dosagem de 

anticorpo 

antitransglutaminase 

humana 

(AATghum), com 

kits do Laboratório 

Eurospital. Os 

indivíduos 

soropositivos 

realizaram biópsia 

de intestino delgado 

(BID). 

No cálculo da 

prevalência de 

DC foi 

considerado o 

número de 

pacientes com 

sorologia 

positiva e 

alterações 

histológicas da 

mucosa do 

intestino 

delgado 

compatíveis 

com DC. 

Quatro 

pacientes 

apresentaram 

sorologia 

positiva para 

AATghum, 

soroprevalência 

de 21% (4/19). 

Destes quatro 

pacientes, três 

realizaram BID 

e apresentaram 

aspecto 

histológico 

compatível com 

DC, levando a 

uma 

prevalência de 

DC neste grupo 

de 15,8% 

(3/19). 

A prevalência 

de DC foi 

elevada, 

sugerindo que 

os portadores 

de DM1 

devem ser 

conduzidos 

como um 

grupo de risco 

para 

desenvolver 

esta doença. 

 

 

 



34 
 

 

 

Cont. do Quadro 1. 

Diabetes e 

Doenças 

autoimunes: 

Prevalência de 

DC em 

crianças e 

adolescentes 

portadores de 

DM1. 

SERRAT et al., 

2008 

Determinar a 

prevalência de 

DC em 

crianças e 

adolescentes 

portadores de 

DM1 no 

Instituto 

Estadual de 

Diabetes e 

Endocrinologia 

Luiz 

Capriglione 

(IEDE). 

Foram analisadas 

amostras de sangue 

de 120 crianças e 

adolescentes 

portadores de DM1 

do Ambulatório de 

Diabetes do IEDE 

para pesquisa do 

anticorpo 

antitransglutaminase 

tecidual humana IgA 

e dosagem da IgA 

sérica. Aqueles com 

sorologia positiva 

foram 

encaminhados para 

endoscopia 

digestiva alta com 

biópsia de intestino 

delgado para a 

confirmação da 

doença celíaca. 

O anticorpo foi 

positivo em 

três dos 120 

pacientes 

analisados. 

Todos os 

positivos 

apresentaram 

biópsia de 

intestino 

delgado 

confirmatória 

para doença 

celíaca, 

gerando 

prevalência 

desta doença 

no grupo 

estudado de 

2,5%. 

A prevalência 

de DC 

encontra-se 

aumentada 

entre crianças 

e adolescentes 

com DM1 

acompanhadas 

no IEDE 

quando 

comparadas à 

normalidade. 

Como a 

maioria é 

assintomática, 

recomenda-se 

o rastreamento 

periódico desta 

doença em 

todas as 

crianças com 

DM1. 
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Cont. do Quadro 1. 

Impacto do 

diagnóstico da 

doença celíaca 

no controle 

metabólico do 

diabetes tipo 1. 

MEDINA et al., 

2008 

Determinar a 

prevalência 

de doença 

celíaca (DC) 

em pacientes 

pediátricos 

com DM1 e 

avaliar o 

impacto da 

retirada do 

glúten da 

dieta no 

crescimento 

e no controle 

metabólico. 

Foi realizado um 

estudo 

retrospectivo 

com 

261pacientes 

pediátricos 

portadores de 

DM1. O 

diagnóstico de 

DC foi baseado 

na presença de 

anticorpos 

endomísio e 

tranglutaminase 

com confirmação 

por biópsia 

intestinal. 

Avaliou-se 

também o 

impacto da 

retirada do glúten 

no controle 

metabólico 

(Hemoglobina 

glicosilada média 

anual [Hba1C]), 

no crescimento 

(altura e taxa de 

crescimento 

anual) e estado 

nutricional (IMC). 

Comparou-se os 

pacientes com 

DM e DC após o 

diagnóstico de 

diabetes com um 

grupo de 

pacientes 

afetados 

exclusivamente 

com DM1. 

Um total de 21 

dos 261 

pacientes (8%) 

foram 

diagnosticados 

com DC. 19% 

deles tiveram 

outra doença 

autoimune 

associada. Não 

foram 

encontradas 

diferenças 

significativas 

em relação ao 

crescimento e 

controle 

metabólico de 

diabetes após a 

remoção do 

glúten. 

Conclui-se que 

há uma alta 

incidência de 

doença 

coronariana nos 

pacientes com 

DM. Que a DC 

não causa 

nenhum impacto 

sobre o controle 

metabólico do 

diabetes ou 

desenvolvimento 

estrutural do 

indivíduo. No 

entanto devido a 

alta incidência 

de DC na 

Espanha e a 

possibilidade de 

desenvolver 

complicações a 

longo prazo, tais 

como a 

osteoporose e 

linfomas, 

recomenda-se a 

triagem de rotina 

de todos os 

pacientes 

diagnosticados 

com DM1, 

principalmente 

nos primeiros 5 

anos após o 

diagnóstico. 
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Cont. do Quadro 1. 

Estudo de 

doença celíaca 

em pacientes 

adultos com 

diabetes 

mellitus tipo 1. 

ARREGUI et al., 

2009 

Analisar a 

prevalência e 

as 

características 

de DC em 

pacientes 

adultos com 

DM1 na 

população de 

Navarra. 

Foi estudada a 

possível 

existência de DC 

em uma amostra 

composta por 

464 pacientes 

adultos com 

diagnóstico de 

DM1. Um 

paciente foi 

excluído pelo 

diagnosticado de 

DC antes do 

diagnóstico do 

DM1. Com os 

463 pacientes 

restantes foram 

determinados os 

marcadores 

sorológicos de 

DC. O 

diagnóstico de 

DC foi baseado 

nos achados 

histológicos 

característicos, e 

o grau de lesão 

histológica foi 

classificada de 

acordo com a 

classificação da 

Marsh. 

Dos pacientes 

avaliados 62 

dos 463 

(13,4%) 

tiveram pelo 

menos um dos 

anticorpos 

positivos dos 

três que foram 

analisados. Em 

14 pacientes 

(3% dos 

diabéticos) 

encontrou-se 

alterações 

histológicas 

compatíveis 

com DC. A 

maioria desses 

14 pacientes 

não 

apresentava 

sintomas 

relacionados 

com a doença 

embora alguns 

apresentavam 

anormalidades 

laboratoriais 

frequentemente 

presentes na 

DC. 

Pode se concluir 

que os 

pacientes com 

DM1 constituem 

um grupo de 

risco para o 

desenvolvimento 

de DC, e sua 

prevalência é de 

3 vezes mais 

elevada do que 

na população 

em geral. 
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Cont. do Quadro 1. 

Doença 

celíaca e 

diabetes 

mellitus tipo 1 

em uma 

comunidade 

norte-

americana: a 

prevalência, a 

triagem 

sorológica e 

característica

s clínicas. 

MAHMUD et 

al., 2005. 

Estimar a 

prevalência 

da DC em 

crianças e 

adultos com 

Diabetes tipo 

1 e descrever 

suas 

característica

s clínicas. 

Todos os 

moradores de 

Olmsted 

County, 

Minnesota, com 

diabetes 

mellitus tipo 1 

na data de 

prevalência 01 

de janeiro de 

2001, foram 

identificadas 

com o uso de 

um sistema de 

ligação registros 

médicos 

estabelecida 

(Rochester 

Epidemiology 

Project) e os 

critérios clínicos 

definidos. 

Pacientes foram 

submetidos a 

triagem 

sorológica com 

anticorpo 

endomísio, teste 

de anticorpos 

transglutaminas

e e biópsias 

intestinais para 

confirmar o 

diagnóstico de 

DC. 

No geral, dos 

392 residentes 

de Olmsted 

County com 

diabetes tipo 1 

identificados, 

um total de 

158 pacientes 

com diabetes 

tipo 1 foram 

testados, o 

que 

representa 

40% (158/392) 

da população 

diabética 

enumerados, e 

11 tinham DC 

comprovada 

por biópsia 

para uma 

prevalência 

pontual 

estimado de 

7,0%. A 

maioria dos 

pacientes 

diabéticos com  

DC eram 

assintomáticos

. 

Conclui-se que a 

doença celíaca 

não é rara em 

pacientes norte-

americanos com 

diabetes tipo 1, e a 

maioria dos 

pacientes 

diabéticos com 

diagnóstico de  DC  

positivo eram 

assintomáticos 

independentement

e da idade de 

triagem. 
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Cont. do Quadro 1. 

Crianças e 

adolescentes 

que convivem 

com diabetes e 

doença celíaca. 

BRANCAGLIONI 

et al., 2016 

Compreender 

a experiência 

de crianças e 

adolescentes 

que 

convivem 

com diabetes 

mellitus tipo 1 

e doença 

celíaca. 

Estudo 

qualitativo, 

exploratório e 

descritivo. A 

coleta de dados 

ocorreu entre 

janeiro e 

setembro de 

2012, com 3 

crianças e 2 

adolescentes, em 

um ambulatório 

de diabetes do 

Hospital das 

Clinicas da 

FMUSP ou na 

residência dos 

participantes na 

cidade de São 

Paulo, por meio 

de entrevistas 

semiestruturadas. 

Utilizou-se a 

Análise de 

Conteúdo como 

método de 

tratamento dos 

dados. 

A dieta aparece 

como foco da 

experiência dos 

participantes, 

porém com 

diferentes 

significados. As 

crianças têm 

dificuldade em 

seguir a dieta, 

enquanto os 

adolescentes 

referem que os 

aspectos 

sociais e 

afetivos são os 

mais afetados. 

Reforça-se a 

importância 

busca por 

estratégias em 

parceria com 

as crianças, os 

adolescentes e 

suas famílias a 

fim de 

minimizar as 

dificuldades 

encontradas 

principalmente 

no manejo da 

dieta imposta 

por ambas as 

doenças. 

Fonte: SILVA, M. J. da C., 2016. 
Nota: Quadro elaborado pela autora com os conteúdos dos artigos utilizados na pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com a revisão foi possível observar que há uma prevalência 

significativa de DC em pacientes com DM1, o que sinaliza a importância de que 

mais estudos sejam feitos para estudar os mecanismos exatos desta associação. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade da implementação da triagem de rotina para 

pacientes diabéticos e que os pacientes com sorologia positiva sejam submetidos ao 

estudo histológico da mucosa intestinal, já que esses apresentam um risco 

aumentado de desenvolver a DC, e principalmente porque é uma doença associada 

a diversas morbidades e complicações frequentes.  

E, após o diagnóstico confirmado é importante que o paciente receba o 

tratamento adequado, que é fundamentalmente dietoterápico, baseado em uma 

dieta livre de glúten, orientado por um profissional nutricionista, uma vez que, a 

mudança repentina de hábitos alimentares acaba gerando grande impacto na vida 

dessas crianças e adolescentes sendo um grande desafio sua adesão. 
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