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Resumo  

 

A doença celíaca é uma enteropatia imunomediada do intestino delgado, 

causada por uma sensibilidade permanente ao glúten, em indivíduos 

geneticamente suscetíveis. Certas manifestações orais podem ser indicativas da 

doença, desempenhando um importante papel no diagnóstico da mesma.  

O objetivo deste estudo foi caracterizar as manifestações orais em crianças 

e adolescentes com doença celíaca, seguidos na consulta de Gastroenterologia e 

Nutrição Pediátrica do Centro Materno Pediátrico do Centro Hospitalar São João. 

Foram avaliadas 80 crianças e adolescentes celíacos, de idades compreendidas 

entre os 6 e os 18 anos, e 80 doentes não celíacos (grupo controlo), seguidos na 

Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. O estudo foi aprovado 

pela Comissão de Ética das instituições envolvidas. 

Foi realizada a avaliação de antecedentes pessoais e familiares, o estado 

nutricional, a história clínica dentária, a prevalência de cárie, as alterações do 

esmalte e dos tecidos moles, a avaliação microbiológica e bioquímica da saliva. 

Assumiu-se um nível de significância de 5%.  
Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre grupo 

doença celíaca e grupo controlo, relativamente às variáveis idade e sexo. A maioria 

dos doentes eram eutróficos, sem diferenças entre grupos. Verificou-se que 71,3% 

dos doentes celíacos faziam a dieta isenta de glúten há mais de 5 anos.  

Relativamente às questões sobre os hábitos de higiene oral não se 

encontraram diferenças entre grupos, exceto no motivo da consulta, que no grupo 

celíaco foi “consulta de rotina” e no grupo controlo foi “cárie” (p=0,004). 

Os doentes celíacos referiram uma maior frequência de ulcerações aftosas 

(56,3%) do que o grupo controlo (p<0,001) e, desses, 28,9% mencionaram que a 

frequência das aftas diminuiu após a introdução da dieta isenta de glúten (p=0,007). 

Na doença celíaca houve menor ocorrência de cárie, em comparação ao 

grupo controlo. A prevalência de apresentar pelo menos uma superfície com cárie 

na dentição temporária não diferiu significativamente entre o grupo controlo e o 

grupo doença celíaca em ambas faixas etárias, mas nos indivíduos com dentição 
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permanente observou-se uma prevalência de apresentar pelo menos uma 

superfície com cárie significativamente superior no grupo controlo, tanto na faixa 

etária dos 6-12 anos como na faixa etária dos 13-18 anos (p=0,015 e p=0,005 

respetivamente). 

O grupo de doentes celíacos apresentou uma maior prevalência de defeitos 

de esmalte (p<0,001). Verificou-se simetria nos primeiros molares (p=0,028), 

incisivos laterais superiores (p=0,001) e incisivos centrais superiores (p=0,001). 

Em relação ao pH salivar não se encontrou diferenças entre os dois grupos 

mas existe entre faixas etárias, onde a faixa dos 6-12 anos tem pH superior 

(p=0,016). No grupo controlo o sexo masculino apresentou um pH mais alto 

(p=0,002). A concentração proteica salivar foi mais elevada no grupo celíaco 

(p<0,001). Em ambos os grupos, a faixa etária dos 13-18 anos apresentou um valor 

médio de concentração proteica salivar superior (p=0,002). Os doentes celíacos do 

sexo masculino apresentaram uma concentração proteica salivar superior à dos 

doentes celíacos do sexo feminino (p=0,027). O fluxo salivar foi mais elevado no 

grupo celíaco (p=0,001) e na faixa etária dos 6-12 anos (p=0,001). No grupo 

controlo, o sexo masculino tinha um fluxo salivar superior ao do sexo feminino 

(p=0,026). 

Apesar de se verificar uma diminuição das concentrações de Streptococcus 

mutans, Candida e carga bacteriana total no grupo celíaco em relação ao grupo 

controlo, não se identificaram diferenças estatisticamente significativas entre 

grupos. 

Relativamente às interleucinas IL-17A, IL-1b e IL-10, não foram encontradas 

diferenças entre grupos. Não se identificou uma correlação entre a concentração 

de interleucinas e o cumprimento da dieta isenta de glúten, o tempo decorrido 

desde o início da dieta ou a presença de ulcerações aftosas.  

Os doentes celíacos apresentam uma maior prevalência de defeitos do 

esmalte, de úlceras aftosas e da concentração proteica salivar. Após a introdução 

da dieta isenta de glúten verifica-se uma melhoria da presença das aftas, o que 

evidencia a necessidade do cumprimento da dieta.  

A avaliação e a valorização das alterações da cavidade oral podem ser 

importantes no diagnóstico da doença celíaca, particularmente nas formas atípicas.  
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Abstract  

 

Celiac Disease is an immune-mediated enteropathy of the small intestine, 

induced by dietary gluten, in genetically susceptible individuals. Certain oral 

manifestations may be indicative of this disease and play an important role in its 

diagnosis. 

The aim of this study was to characterize the oral manifestations of 

children/adolescents with Celiac Disease, followed at the Gastroenterology and 

Pediatric Nutrition Consultation of the São João Hospital Center’s Pediatric Maternal 

Center. A total of 80 celiac children and adolescents, aged 6 to 18 years, and 80 

non-celiac patients (control group) were evaluated. The control group was followed 

in the Faculty of Dentistry of the University of Oporto. The study was approved by 

the Ethics Committee of the involved institutions.  

The evaluation of personal and family medical history, nutritional status, 

dental history, prevalence of dental caries and of enamel and soft tissue alterations 

and microbiological and biochemical evaluation of saliva were performed. The 

significance level was set at 5%. 

There were no statistically significant differences between groups regarding 

age and sex. Most patients were eutrophic, with no differences between groups. It 

was found that 71.3% of celiac patients had been on a gluten-free diet for more than 

5 years. 

Regarding questions about oral hygiene habits no differences were found 

between groups, except for the reason for the last dental appointment, which was 

"a routine appointment" for the celiac group and "caries" for the control group 

(p=0.004). 

Celiac patients reported a higher frequency of aphthous ulcerations (56.3%) 

than the control group (p<0.001), of which 28.9% reported that the frequency of 

aphthae decreased after the introduction of the gluten-free diet (p=0,007). 

In celiac disease there was a lower occurrence of caries compared to the 

control group. The prevalence of presenting at least one caries surface in the 

temporary dentition did not differ significantly between the control group and the 
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celiac disease group in both age groups. In individuals with permanent dentition 

there was a prevalence significantly higher of presenting at least one caries surface 

in the control group, both in the age group of 6-12 years and in the age group of 13-

18 years (p = 0.015 and p = 0.005 respectively). 

Celiac patients had a higher prevalence of enamel defects (p<0.001). 

Symmetry was observed in first molars (p=0.028), upper lateral incisors (p=0.001) 

and upper central incisors (p=0.001). 

Regarding salivary pH no differences were found between the two groups, 

but the 6-12 age group had a higher pH (p=0.016). Male control patients also had a 

higher salivary pH (p=0.002). The salivary protein concentration was higher in the 

celiac group (p<0.001). In both groups the 13-18 age group presented a higher 

protein concentration (p=0.002). Male celiac patients had a higher salivary protein 

concentration than female celiac patients (p=0.027). The salivary flow rate was 

higher in the celiac group (p=0.001) and in the 6-12 age group (p=0.001). In the 

control group, male patients had a higher salivary flow rate than female patients 

(p=0.026). 

A decrease in the concentration of Streptococcus mutans and of Candida as 

well as in total bacterial load was found in the celiac group but no differences 

between groups were identified. 

Regarding interleukins IL-17A, IL-1b and IL-10, no differences were found 

between groups. No correlation was identified between the concentration of 

interleukins and compliance with the gluten-free diet, the time elapsed since the 

beginning of the gluten-free diet or the presence of aphthous ulcerations. 

Celiac patients have a higher prevalence of enamel defects, of aphthous 

ulcers and of salivary protein concentration, reporting an improvement of it after the 

introduction of the gluten-free diet, which highlights the need to comply with it. 

The evaluation of these oral cavity changes may be important for the 

diagnosis of celiac disease, particularly of the atypical forms. 
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No meio de qualquer dificuldade se encontra a oportunidade. 

O sucesso é a consequência. 

(Albert Einstein) 
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Doença celíaca 

Definição e história da doença 

A Doença Celíaca (DC) é uma doença autoimune e é definida como uma 

enteropatia poligénica do intestino delgado causada por uma sensibilidade 

permanente ao glúten em indivíduos geneticamente suscetíveis.(1-5)  

Esta doença caracteriza-se por lesões histológicas jejunais típicas que 

mostram atrofia subtotal ou total das vilosidades, hiperplasia das criptas e infiltração 

linfocitária, tendo como consequência a má absorção da maioria dos nutrientes a 

nível do intestino delgado.(6) 

A primeira descrição da DC remonta ao ano 200 da era cristã pelo médico 

Aretaeus da Capadócia, que descreveu uma doença diarreica com duração 

superior a  dois dias, causando alterações do estado geral associadas a  palidez, 

edema, fraqueza e atrofia do corpo.(7) Esta doença afetava apenas adultos, mais 

comum entre os idosos e particularmente nas mulheres, sendo o tratamento 

repouso e jejum.(7)  

Hoje sabe-se que a expressão desta patologia é multifacetada, variando de 

características clínicas indicativas de doença intestinal e má absorção, até 

sintomas inesperados, por causa das suas características clínicas 

extraintestinais.(8) Fazendo uma referência histórica sobre a evolução dos 

conhecimentos relacionados à DC verificaram-se alguns episódios que se tornaram 

marcos importantes na história desta doença. 

Apenas em 1887, o médico Samuel Gee novamente chamou a atenção para 

a DC, descrita por Aretaeus, a qual designou por "afeção celíaca".(7) Referiu a 

doença como uma espécie de indigestão crónica que pode ser encontrada em 

pessoas de todas as idades, mas especialmente nas crianças com idades entre um 

e cinco anos e que persiste por toda a vida.(7) Os sinais clínicos da doença eram 

abdómen flácido e distendido com diarreia não líquida e fezes volumosas e pálidas, 

sendo a dieta alimentar a principal parte do tratamento.(7) 
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Em 1889, R. A. Gibbons escreveu dois artigos sobre a DC nas crianças. 

Catorze anos mais tarde, em 1903, W. B. Cheadle chamou a doença de Acholia, 

após a aparente ausência de bílis nas fezes, sendo pela primeira vez referido um 

excesso de gordura nas mesmas e que ocorria geralmente em crianças menores 

de cinco anos de idade, mais frequentemente nos primeiros dois anos de vida. (7) 

Em 1908, Herter introduziu um novo conceito da doença, relacionando-a a 

uma inflamação do intestino causada por uma persistência e crescimento excessivo 

da flora intestinal após período de amamentação e que os carboidratos eram muito 

mal tolerados.(7) 

Dez anos mais tarde, G. F. Still referiu que a causa da doença era um 

profundo distúrbio digestivo e enfatizou que o pão era uma forma de amido 

responsável pelo agravamento dos sintomas.(7) 

Em 1924, Sidney Haas reforçou o conceito de que a alimentação tinha 

influência no desenvolvimento da DC através da observação da eficácia da dieta 

com bananas na reversão dos sintomas da doença em crianças. O tratamento era 

puramente dietético onde o pão, as batatas e os cereais eram excluídos da dieta.(7, 

9) 

Mas foi durante a 2ª Guerra Mundial, que os produtos do trigo e cereais 

foram confirmados como responsáveis pelo aparecimento da doença.(7) Neste 

período, o pediatra Dicke observou uma diminuição dos sintomas nas pessoas que 

eram portadores da doença mas, com a chegada de pães trazidos pelos aviões 

suecos para abastecimento da população, as crianças voltaram rapidamente a 

apresentar os sintomas anteriores, confirmando assim a importância do trigo como 

agente causador da doença. (7)  

Em 1954, J. W. Paulley descreveu pela primeira vez as características 

histológicas das lesões intestinais em doentes com DC.(8) A mucosa intestinal da 

biópsia de um paciente celíaco não tinha o aspeto habitual, o que levou à introdução 

da biópsia intestinal como a confirmação de diagnóstico da DC.(8, 9) 

Assim, várias técnicas de biópsia intestinal foram desenvolvidas levando à 

descrição das características típicas da DC.(7) Neste mesmo período, W. H. Crosby 

e Heinz W. Kugler desenvolveram uma pequena cápsula (cápsula de Crosby) que 

poderia ser engolida pelo paciente, permitindo efetuar biopsias do intestino sem 
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necessidade de cirurgia.(7) Esse aparelho e a sua variante (a cápsula de Watson) 

são ainda utilizados no diagnóstico da DC.(7) Atualmente, são obtidas por biópsia 

realizadas por endoscopia gastrointestinal com instrumentos de fibra ótica.(10) 

Em 1972, foi identificada a correlação entre antígeno leucocitário humano 

(HLA, do inglês Human leucocyte antigen) e DC.(8) 

Na década de 1980, foram desenvolvidos testes serológicos com elevada 

especificidade e sensibilidade para a doença sendo divulgado a presença de 

anticorpos antiendomísio (AAE) e, posteriormente, anticorpos antigliadina 

(AAG).(8)  

Na atualidade os anticorpos antitransglutaminase (Anti-tTG) são o primeiro 

passo na suspeita da doença, para identificar os doentes que devem ser 

submetidos a biópsia intestinal.(11-13) 

Em conclusão, podemos afirmar que é provável que a DC tenha sempre 

existido, uma vez que o glúten foi consumido em doses suficientes como é hoje, e 

que se correlaciona com o perfil genético do paciente, havendo fatores ambientais 

que aumentaram ou alteraram a expressão clínica da doença.(8) 

Os sinais e sintomas da DC não alteraram, mas os métodos clínicos e 

instrumentais para o diagnóstico evoluíram, devido a uma maior informação e 

evolução das técnicas para o estudo morfológico, bioquímico e genético das 

pessoas com DC. 

 

Etiopatogenia 

A presença do glúten ativa mecanismos imunológicos/inflamatórios, 

conduzindo à atrofia das vilosidades do intestino, originando uma mucosa lisa e 

lesionada, diminuindo a área da superfície de absorção dos nutrientes.(14) É 

considerada uma patologia de carácter imunológico, causada pela ingestão de 

glúten numa pessoa com predisposição genética.(14) 

Sendo assim, a manifestação da DC depende da presença de fatores 

ambientais, imunológicos e genéticos.(5, 15) 
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1. Fatores ambientais 

No que diz respeito aos fatores ambientais, o glúten é o principal agente 

etiológico.(12) É uma proteína constituída por vários péptidos, sendo as prolaminas 

e a glutenina, os péptidos com maior impacto no desenvolvimento da DC, 

encontradas numa grande variedade de cereais, como o trigo, a cevada e o 

centeio.(12) No grupo das prolaminas, podemos encontrar a gliadina no trigo, a 

hordeína na cevada e a secalina no centeio.(12, 16)  

A gliadina é um componente possível de ser separado em quatro frações: 

alfa (α), beta (β), gama (γ) e ómega (ω).(17) 

 Esta prolamina é extremamente rica em prolinas (15%) e glutaminas 

(35%).(17) No trato gastrointestinal, o glúten é digerido, dando origem a 

aminoácidos e a proteínas, onde se insere a gliadina, que é um péptido de 33 

aminoácidos.(17) Este é digerido pelas enzimas proteolíticas do tubo digestivo mas 

há uma digestão incompleta do glúten, ou seja, a sequência de 33 aminoácidos é 

resistente à proteólise por endoproteases gastrointestinais, tais como a pepsina, a 

tripsina, a elastase e a quimotripsina.(18, 19) Assim, este processo incompleto dá 

origem a porções mais pequenas, os oligopeptídeos, podendo designar-se como 

peptídeos de gliadina.(20, 21) Os peptídeos de gliadina, resistentes às enzimas, ao 

atravessarem o epitélio intestinal, sofrem uma desaminação por parte da enzima 

transglutaminase tecidular (tTG), sendo reconhecidos pelas células T, e, 

consequentemente, ativando o sistema de resposta imunitária inata e adquirida.(20, 

21) 

 

2. Fatores imunológicos 

Na sequência do que foi acima referido, é importante então compreender os 

fatores imunológicos que estão na base do desenvolvimento desta patologia.  

A enzima transglutaminase tecidular é uma enzima intracelular encontrada 

em diferentes tipos de células como fibroblastos, leucócitos, células endoteliais e 

células do músculo liso e das mucosas.(22) Na DC, a tTG é detetada em todas as 

camadas da parede do intestino delgado, com predomínio de expressão na 
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submucosa.(22) Normalmente intracelular, a tTG é libertada das células durante 

um processo inflamatório e promove a ligação cruzada de certas proteínas da 

matriz extracelular, estabilizando, assim, o tecido conjuntivo.(22) Esta modifica 

especificamente os peptídeos do glúten através da desaminação de certos 

resíduos de glutamina, convertendo-os em moléculas de ácido glutâmico, 

carregadas negativamente.(22) Esses resíduos, devido à sua carga negativa, 

ligam-se com maior eficiência às moléculas HLA-DQ2 ou HLA-DQ8 das células 

apresentadoras de antígenos (APC, do inglês Antigen presenting cells) e induzem 

intensa resposta proliferativa de clones de linfócitos T CD4+ gliadina-

específicos.(22, 23) Os linfócitos B podem ser preferencialmente estimulados 

porque também atuam como APC, apresentando os peptídeos de gliadina 

desaminados aos linfócitos T específicos.(22) 

Tanto os peptídeos derivados da gliadina, como variantes da gliadina 

desaminados pela tTG ou complexos gliadina-tTG, são exibidos por APC através 

de moléculas HLA-DQ2 ou HLA-DQ8.(22) A mucosa intestinal de doentes com DC 

apresenta uma população de células T CD4+ que reconhecem, através do recetor 

expresso pelos linfócitos T (TCR, do inglês T Cell receptor), tais complexos de 

peptídeos ligados ao HLA, emitindo resposta do tipo linfócitos T helper 1  (Th1) e/ou 

do tipo linfócitos T helper 2  (Th2), com consequente secreção de citocinas.(22)  

A resposta Th1 caracteriza-se por uma produção de citocinas do tipo 

Interferão gama (IFN-γ), que estimulam os fibroblastos a expressarem 

metaloproteinases da matriz (MMPs: MMP-1 e MMP-3), enzimas responsáveis pela 

degradação do colagénio, das glicoproteínas e dos proteoglicanos da matriz 

extracelular, originando a atrofia das vilosidades.(12) Em adição, a MMP-3 pode 

superativar a MMP-1, ambas exercendo papel central no processo de atrofia das 

vilosidades e de hiperplasia das criptas. (12) 

As citocinas Th1 potenciam a resposta inata do sistema imunológico, 

promovendo o aumento da citotoxicidade dos linfócitos intra-epiteliais (IELs, do 

inglês Intraepithelial lymphocytes), bem como uma atividade citotóxica potente das 

células Natural Killer (NK), causando a apoptose dos enterócitos, ou seja, a 

destruição das vilosidades.(24) A produção de um padrão de citocinas do tipo Th1 

também vai originar uma libertação de diversas interleucinas (IL-15, IL-17, IL-21 e 

IL-23).(25) 
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A regulação positiva da expressão de IL-15 no epitélio e na lâmina própria 

de doentes com DC compromete a imunorregulação local e estimula a ativação 

citotóxica.(24, 26) A IL-15 será responsável pela ativação dos IELs, promovendo 

assim a destruição das células epiteliais (atrofia das vilosidades) e o aparecimento 

do linfoma, uma complicação rara mas grave de DC. (24, 26) 

Na mucosa intestinal da doença não tratada, a par da produção de altos 

níveis de IFN-γ são produzidas grandes quantidades da citocina anti-inflamatória 

IL-10.(25, 27) Contudo, a proporção IL-10/ IFN-γ é significativamente baixa quando 

comparada com a proporção destas citocinas nos controlos e em indivíduos com 

uma dieta isenta de glúten (DIG) sem lesões na mucosa intestinal.(25, 27) Este 

resultado é sugestivo de que níveis elevados de IL-10 refletem uma via anti-

inflamatória compensatória que tenta neutralizar os estímulos pró-infamatórios 

durante a DC ativa, porém não é suficiente para suprimir a resposta do tipo Th1, 

desconhecendo-se as razões da ineficácia desta via.(25, 27) 

Os linfócitos intra-epiteliais são células T com características citolíticas e 

imunorreguladoras.(24) No intestino delgado, mais de 70% das IELs são células 

CD8+.(24) A ativação dos IELs induzirá a expressão da molécula não clássica de 

classe I presente no epitélio (enterócitos) e que serve de ligando para o recetor das 

células NK e de diversos linfócitos T.(24) A resposta imunitária inata culmina então 

com a ativação das células NK e de determinados linfócitos T citotóxicos, 

proporcionando a apoptose e o aumento da permeabilidade epitelial.(24) 

No que diz respeito à resposta do tipo Th2, ocorre a libertação de citocinas 

que estimulam as células B, no sentido da produção de anticorpos contra os 

péptidos de gliadina.(22, 24) São também produzidos anticorpos contra a tTG que 

se encontra nas mucosas, o que irá também contribuir para a degradação das 

vilosidades, e outros anticorpos contra elementos constitutivos, quer do tecido 

conjuntivo, quer muscular, que atuam contra a enzima tTG.(22, 24) Por este motivo, 

a partir de 1997, considerou-se a tTG como o principal auto-antigénio da DC.(22, 

24) 

Sendo assim, a reação imunológica leva a uma inflamação da mucosa 

intestinal, caracterizada pela infiltração intraepitelial e da lâmina própria por 

diversas células inflamatórias; pela hipertrofia das criptas e com vários graus de 

atrofia das vilosidades, com consequente redução da superfície de absorção 
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intestinal, (28), levando à má absorção de uma variedade de nutrientes, como o 

ferro, o cálcio e as vitaminas lipossolúveis.(29, 30) 

Recentemente, surgiu uma imagem mais complexa da contínua interação 

das citocinas na mucosa da DC, apoiada pela descoberta de citocinas pró-

inflamatórias e regulatórias produzidas por células T intestinais de doentes com DC, 

bem como a presença de células T reguladoras (Tregs) na mucosa.(31) A 

heterogeneidade das células CD4 foi expandida pela descrição recente de uma 

nova subpopulação caracterizada pela produção de um conjunto distinto de 

interleucinas pró-inflamatórias, incluindo IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22.(31) Essas 

células são geralmente referidas como Th17, que funcionam na defesa do 

hospedeiro contra diferentes tipos de agentes infeciosos e estão envolvidas em 

várias doenças autoimunes ou doenças inflamatórias.(31) Recentemente, outros 

estudos relataram que a IL-17 é altamente produzida no intestino inflamado de 

doentes com DC.(31) 

 Concomitantemente com a resposta pró-inflamatória, quantidades elevadas 

de interleucinas anti-inflamatórias IL-10 e de fator de crescimento β (TGF-β, do 

inglês Transforming growth fator beta) também são produzidas na mucosa intestinal 

não tratada.(31) Este aparente meio paradoxal, tanto de interleucinas pró-

inflamatórias como supressoras, sugere fortemente que mecanismos reguladores 

podem operar para contrabalançar a ativação imune anormal desencadeada por 

gliadina na DC não tratada.(31) 

 

3. Fatores genéticos 

A presença da DC entre familiares de pessoas afetadas mostrou um papel 

importante dos fatores genéticos na patogénese da doença.(15, 32)  

A DC encontra-se associada ao sistema de HLA mais especificamente ao 

alelo HLA-DQ2 e HLA-DQ8.(5, 12, 33-36)  

O locus do HLA encontra-se no cromossoma 6, na região 6p21.3, sendo os 

genes deste sistema relevantes para o aparecimento de doenças autoimunes em 

geral.(36) Este complexo apresenta os genes divididos em três regiões: classe I, II 
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e III.(36) A região de classe II é composta pelos produtos dos genes do grupo HLA-

D, constituído pelo HLA-DP, DQ e DR.(36) (Figura 1) 

 

Figura 1 - Localização do complexo HLA-DQ.  

[Fonte: McCarty et al. 2010 (37)] 
 

Os recetores HLA são expressos nas células apresentadoras de antigénios, 

nomeadamente, células dendríticas, macrófagos e linfócitos B. Estas moléculas 

ligam-se aos peptídeos antigénicos e apresentam-nos às células T.(36) Ao longo 

dos últimos anos, realizaram-se diversos estudos que relacionaram o aparecimento 

da DC com alelos específicos DQ, nomeadamente a maioria (95%) apresenta HLA-

DQ2 e a minoria HLA-DQ8. (12, 31, 36) 

A importante associação entre os antígenos HLA e a DC, bem como o papel 

destas moléculas como fator genético de suscetibilidade à doença, encontram-se 

bem estabelecidos. (22)  A identificação destes genes é possível através da 

realização de um teste genético. (22) 
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É importante referir que a ausência dos marcadores HLA (DQ2 e DQ8) torna 

muito improvável a presença ou o desenvolvimento da DC, ou seja, um resultado 

negativo significa um baixo risco de desenvolvimento da doença.(12) Um teste 

positivo para a existência dos alelos indica um aumento da suscetibilidade genética 

do individuo para a DC, mas não significa necessariamente o aparecimento da 

doença, pois a maioria dos indivíduos com o HLA-DQ2 não a desenvolve.(36) Esta 

ferramenta, apesar de não apresentar um valor absoluto de diagnóstico, permite 

avaliar o risco relativo do aparecimento da DC, uma vez que deteta a presença dos 

alelos em causa.(22) 

A interação destes fatores (ambientais, imunológicos e genéticos) justifica o 

amplo espectro de manifestações clínicas e alterações histológicas e sorológicas 

observadas nas diferentes fases da patologia.(22, 36)  

A Figura 2 resume os aspetos mais relevantes da etiopatogenia da DC 

(passagem da gliadina pelo epitélio através da via paracelular ou retrotranscelular). 

Ao transpor o epitélio, a gliadina é desaminada pela tTG, dando origem a peptídeos 

de gliadina desaminados. Estes peptídeos ligam-se ao HLA-DQ2/DQ8 presente 

nas APC. Estas serão responsáveis por apresentar os antigénios (peptídeos de 

gliadina) aos linfócitos T, ativando-os. No seguimento desta ativação, ocorrem dois 

tipos de repostas, a Th1 e a Th2.(21) 

A resposta Th1 dá origem a citoquinas pró-inflamatórias, IFN-γ que irá 

estimular os fibroblastos a libertarem MMPs originando a apoptose. As citoquinas 

da resposta Th1 estimulam ainda os IELs e as NK, levando à destruição celular. 

(21) 

Paralelamente dá-se a resposta do tipo Th2, em que há estimulação dos 

linfócitos B, havendo produção de anti-tTG e anticorpos antigliadina. Ainda de 

referir, ocorre a produção de IL-15 que favorece a destruição das vilosidades.(21) 
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Figura 2 - Mecanismo de patogénese da doença celíaca.  

[Fonte: Di Sabatino et al. 2006 (21)] 

 

Epidemiologia 

Até há pouco tempo pensava-se que a DC fosse uma doença rara que 

ocorreria apenas em caucasianos, principalmente em crianças e que afetava 

predominantemente indivíduos de ascendência europeia.(5) Os estudos 

epidemiológicos iniciais eram direcionados à população pediátrica e concentravam-

se, essencialmente, na apresentação clínica típica da doença.(5) 
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Com a evolução e aparecimento de testes serológicos mais confiáveis e a 

realização de estudos de rastreio em grupos de risco e na população geral de várias 

etnias, foram acrescentados novos e importantes dados que permitiram a 

exposição de casos atípicos e assintomáticos.(5) Com esta nova  

consciencialização a respeito da variável de apresentação da doença verificou-se 

que esta é mais presente do que se imaginava.(5) Os estudos dos últimos anos 

vieram demonstrar que a apresentação clínica da DC é mais heterogénea do que 

se admitia anteriormente, registando-se um aumento do número de formas atípicas, 

muitas vezes, assintomáticas, sendo mais comuns na idade adulta.(5) 

Hoje, a DC é reconhecida como um distúrbio comum, sendo encontrada em 

diferentes países e apresentando uma crescente prevalência na população geral, 

com grande proporção de novos casos diagnosticados entre doentes com 

manifestações extraintestinais. 

A prevalência da DC é muito variável de país para país, tendo sido estimada 

em cerca de 0,5% -1% em diferentes partes do mundo, com uma proporção 

considerável de doentes permanecendo não diagnosticados e não tratados.(5, 17, 

24)  

A prevalência relatada de DC varia de 1/658 a 1/37.(26) Três estudos 

europeus encontraram uma prevalência de DC superior a 1/66, no Reino Unido, na 

Alemanha e na Suécia.(26) Três dos oito estudos realizados em crianças relataram 

uma prevalência de DC superior a 1/100, na Finlândia, na Suécia e nos Países 

Baixos.(26)  A prevalência de DC nos estudos italianos é similar àquela relatada 

nos Estados Unidos da América (EUA), variando de 1/500 a 1/93. (5, 26) Vários 

estudos sobre a prevalência de DC na população geral dos EUA foram realizados, 

sendo que o maior encontrou uma prevalência de DC de 1/105 em adultos de 

"população não em risco" e de 1/322 em crianças. (26) 

Globalmente, a prevalência de DC em populações ocidentais, incluindo os 

EUA, parece ser atualmente de aproximadamente 1/100, com um intervalo de 1/80 

a 1/140.(26)  

Embora tradicionalmente se acreditasse que a DC é uma doença que afeta 

principalmente pessoas de ascendência europeia, estudos mostraram taxas de DC 

de até 5,6% em populações específicas do norte de África. (5) 
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No nosso país, um estudo de Antunes el al. (38) encontrou uma incidência 

desta enteropatia, 1:134. A prevalência de DC a nível nacional está de acordo com 

a prevalência referida em outras populações europeias, mas esta doença encontra-

se muitas vezes subdiagnosticada devido ao amplo espetro de apresentação 

clínica, podendo causar graves complicações quando não tratada. (38) 

Esta doença pode manifestar-se em qualquer grupo etário (30), havendo no 

entanto, características que diferenciam a evolução da doença nas diferentes faixas 

etárias.(39) No passado, a maioria dos diagnosticados com DC eram crianças com 

manifestações orgânicas graves, mas nos últimos anos houve um aumento no 

diagnóstico de doentes adultos e assintomáticos.(17, 40) 

A incidência da DC aumentou de forma constante ao longo dos últimos 50 

anos, e isso, pode ser em parte, atribuído à maior consciencialização do clínico e 

ao aparecimento de estudos serológicos que permitiram detetar o que costumava 

ser uma doença subclínica.(5)  

 

Diagnóstico 

Nos últimos anos a investigação da DC permitiu a descoberta de uma 

variedade de manifestações associadas a esta patologia e o aparecimento de 

testes mais específicos e sensíveis permitiu uma melhoria significativa no 

diagnóstico. (41) 

O diagnóstico deve ser fundamentado através de um exame clínico 

criterioso, marcadores serológicos e análise histopatológica do intestino delgado, 

sendo que, para uma investigação mais precisa, são necessários estudos 

genéticos. (41) A confirmação da doença depende de serologia positiva específica 

para a DC e da presença concomitante da biópsia intestinal .(41)  

De acordo com os recentes protocolos da Organização Mundial de 

Gastroenterologia (WGO, do inglês World Gastroenterology Organization) a 

população de risco abrange, entre outros: familiares de 1º e 2º grau de doentes 

celíacos; indivíduos com anemia ferropénica inexplicável; indivíduos com 

deficiência em ácido fólico, ferro e vitamina B12 inexplicável; indivíduos com 

osteoporose em idades precoces; diabéticos do tipo 1; pessoas com sintomatologia 
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frequente de dores abdominais e indivíduos portadores de outras doenças 

autoimunes.(42) São ainda, considerados grupos de risco as pessoas com 

Síndrome do cólon irritável, Síndrome de Down, Síndrome de Turner e com a 

presença de distúrbios reprodutivos.(17, 42, 43) 

Quando se suspeita de DC, e antes de iniciar uma DIG, deve-se proceder 

ao diagnóstico, uma vez que a isenção de glúten pode alterar negativamente os 

resultados dos testes serológicos e melhorar os resultados histológicos.(43) 

 

1. Marcadores serológicos 

Apesar de os marcadores serológicos serem de grande utilidade para o 

rastreamento da DC, o resultado positivo não faz, por si só, o diagnóstico, pois 

podem ocorrer resultados falso-positivos e/ou falso-negativos.(44)  

Os marcadores serológicos mais usados são: anticorpo antigliadina, 

anticorpo antiendomísio, anticorpo antitransglutaminase.(45, 46) Estes testes de 

triagem para DC detetam, primeiramente, anticorpos da classe IgA e, assim, 

recomenda-se investigar a eventual deficiência de IgA simultaneamente, a fim de 

se evitarem resultados falso-negativos.(46) Em situação de deficiência de IgA 

pode-se determinar os anticorpos AAE e AAG da classe IgG.  

Para a deteção dos níveis séricos do anticorpo AAG recorre-se ao método 

imunoenzimático, Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA, do inglês Enzyme-

linked immunosorbent assay).  

O AAE é detetado por imunofluorescência indireta, podendo ser utilizado 

substrato de cordão umbilical humano ou esófago de macaco. A sua 

imunofluorescência aparece no tecido conjuntivo que circunda as fibrilas 

intermusculares do músculo liso, com padrão verde brilhante que lembra favos de 

mel, e resultado meramente positivo ou negativo.(42) É um método dependente do 

operador devido à interpretação do padrão imunofluorescente, requerendo por isso, 

um profissional experiente para a sua realização.(42) O AAE, constituído 

primariamente por IgA, apresenta sensibilidade de 90% e especificidade de cerca 

de 99%, em estudos realizados com diversas populações.(42) 
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O Anti-tTG pode ser detetado pelo teste ELISA e identifica anticorpos da 

classe IgA.(42) O teste Anti-tTG mostrou-se ser adequado para a deteção da 

doença e apresenta vantagens em relação ao AAE, por ser um teste quantitativo 

onde o resultado não depende do observador, por apresentar uma técnica mais 

fácil, rápida e com menor custo, sendo por isso a sua utilização mais vantajosa em 

estudo de rastreamento populacional.(42) Contudo, em crianças com menos de 

dois anos de idade pode resultar em falso-negativos, sendo neste caso o AAG o 

mais aconselhado. (47)  

Devido aos baixos custos e alta reprodutibilidade, o teste serológico 

preferido para a deteção de DC em indivíduos acima de dois anos de idade é o 

anticorpo antitransglutaminase IgA, que apresenta especificidade e sensibilidade 

de cerca de 95%.(17)  

O AAE tem uma especificidade elevada, mas como é caro e demorado, pode 

ser utilizado como teste de confirmação em casos de diagnóstico incerto em 

populações de alto risco.(5, 17)  

Resumindo, quanto ao diagnóstico, os indivíduos com a presença de 

anticorpos antiendomísio específicos e níveis de anticorpos IgG e IgA 

antitransglutaminase tecidular e/ou anticorpos antigliadina desamidados (anti-

DGP) acima do normal, apresentam um risco mais elevado, porém, apenas a 

biópsia duodenal confirma o diagnóstico e, se os doentes apresentarem serologia 

positiva para DC mas o resultado da biópsia for normal, deverá ser feita uma nova 

biópsia na região jejunal do intestino. (42) 

Atualmente, a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e 

Nutrição Pediátrica (ESPGHAN, do inglês European Society for Paediatric 

Gastroenterology Hepatology and Nutrition) (12) propôs um novo guia de 

diagnóstico para as crianças sintomáticas com o objetivo de prevenir a realização 

de biopsias para confirmação do diagnóstico. Este novo guia aplicar-se-á quando 

o valor de anticorpos Anti-tTG for 10 vezes superior ao normal e os haplótipos HLA 

DQ2 e/ou DQ8 forem também positivos.(5, 10, 48) 

 



Introdução 

17 

2. Biópsia  

O diagnóstico final deve basear-se sempre na biópsia, a qual é 

imprescindível para o diagnóstico definitivo, geralmente após testes serológicos 

positivos, principalmente em doentes assintomáticos.(6)  

A análise histopatológica de biópsia intestinal é considerada fundamental 

para o diagnóstico da DC, através da identificação de características clássicas 

como atrofia das vilosidades e hiperplasia de criptas. (6) As biopsias múltiplas do 

duodeno (pelo menos quatro) são recomendadas como um componente crítico da 

avaliação diagnóstica e representam o padrão-ouro em adultos.(17) Os danos da 

DC na mucosa duodenal não são uniformemente distribuídos e biopsias múltiplas 

são necessárias para reduzir a probabilidade de falso-negativos.(17, 47)  

Marsh et al., em 1992, classificou as lesões intestinais de acordo com a 

respetiva severidade e de forma resumida, as lesões eram classificadas como 

indicado na Tabela 1.(9) 

Tabela 1 - Classificação das lesões intestinais segundo Marsh  

[Fonte Marsh et al., 1992(9)] 

Tipo Características 

Tipo 0 
Pré infiltrativo 

ou Normal 
Corresponde ao aspeto normal da mucosa. 

Tipo I Infiltrativo 

A arquitetura da mucosa permanece normal, apresentando, 

entretanto, infiltrado marcante das vilosidades por uma 

população de linfócitos pequenos. 

Tipo II Hiperplásico 

É similar ao tipo I, mas o infiltrado linfocítico é maior e há 

alargamento e hiperplasia das criptas, sendo preservadas às 

vilosidades. 

Tipo III Destrutivo 
São encontradas todas as alterações descritas nos outros tipos, 

ocorrendo ainda a perda das vilosidades. 

Tipo IV Hipoplásico 

Encontra-se não só a destruição das vilosidades, mas também 

uma perda importante das criptas. Essas alterações na mucosa 

jejunal são consideradas clássicas, presentes em todos com DC 

sintomática. 
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Anos mais tarde, em 1999, esta classificação sofreu uma modificação por 

parte de Oberhuber, passando a ser conhecida por Classificação de Marsh-

Oberhuber (Tabela 2).(9) De acordo com esta classificação, as lesões intestinais 

são divididas em estádios que variam desde um estádio suave até a um estádio de 

maior severidade, apresentando mais subcategorias quando comparada com a 

anterior.(9) Nesta classificação pode-se verificar a presença de subcategorias, 

especificamente no Tipo III, quando comparada com a classificação proposta 

inicialmente. (9)  

Os sinais de enteropatia relacionada ao glúten em relação à biópsia 

duodenal variam de um aumento dos linfócitos intra-epiteliais à atrofia das 

vilosidades, conforme referenciado por Marsh et al. (9) e sucessivamente por 

Oberhuber et al.(49) 

 

Tabela 2 - Classificação das lesões intestinais segundo Marsh-Oberhuber  

[Fonte Harris et al., 2012(49)] 

Tipo Características 

Tipo 0 Mucosa normal 

Tipo I Aumento do número de IELs 

Tipo II Hiperplasia das criptas e aumento no número de IELs 

Tipo III 

Atrofia das vilosidades 

(Para além das características do tipo II) 

III a – Parcial 

III b – Subtotal 

III c – Total 

Tipo IV Atrofia total das vilosidades (Ausência das restantes características) 

 

O diagnóstico de DC é classicamente baseado tendo em conta a história 

clínica do paciente, os testes serológicos e a gastroscopia por meio de biopsias 

duodenais. (9) 
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Manifestações clínicas 

Nos últimos anos tem sido observada uma ampla variação nas formas de 

apresentação clínica da DC, com presença de vários quadros clínicos com 

diferentes sinais e sintomas, podendo estes apresentar-se como típico ou 

atípico.(34) Os sintomas típicos são sintomas gastrointestinais e consistem em dor 

abdominal, diarreia, vómitos, náuseas, esteatorreia, perda de peso, entre outros. 

(24, 50) Esta é a apresentação clássica da doença celíaca e é mais comum em 

crianças pequenas.(24, 50)  

No entanto, em muitos doentes, principalmente em adolescentes mais 

velhos e adultos, a apresentação da DC é mais subtil e pode ser confundida com a 

síndrome do intestino irritável.(24, 50) Alguns doentes apresentam sintomas que 

não são gastrointestinais (atípicos), como por exemplo, anemia, osteoporose, 

astenia, baixa estatura, irregularidades menstruais e infertilidade, problemas 

neurológicos, defeitos no esmalte, entre outros. (5, 24, 29, 50-52) 

A prevalência da DC pode ser exemplificada através de um iceberg onde a 

linha abaixo da água representa o número total de casos subdiagnosticados em 

determinada população e a área acima da linha da água (a ponta do iceberg) inclui 

os casos clinicamente diagnosticados.(42) Sendo assim, a DC pode-se apresentar 

sob quatro formas: clássica, atípica, silenciosa e latente (Figura 3).(53)  

A DC clássica ou típica caracteriza-se pela presença marcante de sinais e 

sintomas gastrointestinais como diarreia crónica (síndrome de má absorção), 

vómitos frequentes, anorexia, défice de crescimento, dor e distensão abdominal e 

hipotrofia muscular.(53) É diagnosticada precocemente, na faixa dos 6 aos 24 

meses de idade, após a introdução do glúten na dieta alimentar. O diagnóstico é 

estabelecido através de testes serológicos e biópsia positiva, com melhoria dos 

sintomas após iniciar uma DIG. (53) 

A DC atípica caracteriza-se por poucos sintomas gastrointestinais, os quais 

podem ou não estar presentes, sendo caracterizada por outros sintomas, como 

doenças da tiroide, epilepsia, infertilidade, baixa estatura, dermatite herpetiforme, 

defeitos no esmalte dentário e estomatite aftosa recorrente.(53) O diagnóstico é 



Introdução 

20 

igual ao anterior mas geralmente é realizado mais tarde, por volta dos 5 aos 7 anos 

e também apresenta melhoria dos sintomas após iniciar uma DIG. (53) 

 

Figura 3 - Formas de apresentação da doença celíaca  

[Fonte Mäki et al., 1997(54)] 

 

A DC silenciosa refere-se a doentes assintomáticos, considerados de risco, 

com alterações na mucosa intestinal e com serologia e biópsia positivas. A 

terapêutica também consiste numa DIG. (53) 

A DC latente refere-se também a doentes assintomáticos, que possuem uma 

mucosa normal, mas com serologia positiva e biópsia negativa, não se instituindo 

uma DIG. (53) 

Quando a doença não é diagnosticada e, consequentemente, não tratada 

podem surgir várias complicações e estes doentes apresentam maior risco de 

desenvolvimento de carcinoma da faringe e do esófago e adenocarcinoma do 

intestino delgado.(40, 55, 56) 
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A DC pode estar associada a outras desordens autoimunes, como o 

diabetes mellitus do tipo 1 (5-10%), a doença da tiroide autoimune (1,5 a 6,7%) e 

síndrome de Sjögren (12 a 15%). (19)  

A DC pode, também, estar associada a algumas síndromes, como a 

síndrome de Turner (4,1 a 8,1%) (20), síndrome de Williams (8,2%) (21) e síndrome 

de Down (3 a 12%) (22). 

Em resumo, podem-se observar na Tabela 3 as quatro formas de 

apresentação da DC. 

 

Tabela 3 - Apresentação clínica da doença celíaca 

Classificação Sintomas Serologia Biópsia Terapêutica 

Clássica Gastrointestinais Anti-tTG positivo Positiva DIG 

Atípica Extraintestinais Anti-tTG positivo Positiva DIG 

Silenciosa Ausência Anti-tTG positivo Positiva DIG 

Latente Ausência Anti-tTG positivo Negativa 
Não se faz 

terapêutica com DIG 

 

Tratamento  

O tratamento eficaz é a eliminação do glúten da dieta alimentar durante toda 

a vida.(5, 11, 17) A adesão a uma DIG restritiva leva à resolução dos sintomas, à 

cicatrização gradual das anomalias histológicas e ao restabelecimento da 

morfologia da mucosa intestinal.(5, 17, 57)  

A DIG é uma dieta na qual há omissão do trigo, centeio e cevada, principais 

fontes de prolaminas.(5, 53) Uma DIG estrita é muitas vezes difícil de conseguir 

devido a fontes de glúten discretas, especialmente em alimentos processados.(5) 

A quantidade mínima absoluta de glúten necessária para causar danos intestinais 
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na DC não é completamente compreendida. Apesar da quantidade tolerada de 

glúten ser diferente de pessoa para pessoa, é geralmente aceite que um consumo 

de glúten inferior a 10 mg por dia é considerado seguro para os pacientes com 

DC.(5, 50, 58) A definição de um alimento sem glúten, pelo Codex Alimentarius 

Internacional, é aquela que contém <20 mg / kg de glúten.(5, 50) 

Recentemente, a aveia tem recebido crescente interesse como alimento 

para pacientes celíacos.(59, 60) A ingestão de aveia é um assunto que gera alguma 

controvérsia.(61) Existem alguns autores que referem que a aveia possui muitos 

elementos do trigo.(62) Outros afirmam que a ingestão de aveia é segura.(63) De 

acordo com diversos estudos, em relação à aveia pura, um consumo de até 100 g 

de aveia não contaminada por dia é tolerado pela maioria dos doentes com DC, 

podendo melhorar o conteúdo nutricional da dieta e a sua aceitabilidade e 

adesão.(26, 60, 61) A incorporação de aveia em uma DIG fornece alta fibra e 

vitamina B. Um crescente número de evidências sugere que os doentes com DC 

podem ingerir com segurança a aveia pura em quantidades limitadas podendo 

substituir os componentes nutricionais que são deficientes numa DIG.(5) No 

entanto, é recomendado que indivíduos com DC devem ter avaliações iniciais e de 

longo prazo por um profissional de saúde ao introduzir aveia pura em uma dieta 

livre de glúten.(59, 63, 64) 

A DIG permite a diminuição dos sintomas gastrointestinais e dos valores dos 

testes serológicos, bem como a melhoria do estado nutricional do doente e da 

mucosa intestinal.(26) Esta geralmente induz uma melhoria clínica rápida (dentro 

de dias ou semanas), enquanto a recuperação histológica é mais demorada, 

podendo levar meses ou mesmo anos.(26, 65)  

Após ocorrer o diagnóstico da DC, os doentes devem ser encaminhados 

para um profissional de saúde especializado nesta área, de forma a usufruir de 

acompanhamento adequado nesta nova etapa da sua vida.(26, 65)  

É muito importante informar e educar o paciente sobre o seu novo regime 

alimentar, realçando, particularmente, as distintas fontes de glúten e os possíveis 

alimentos que podem sofrer de contaminações cruzadas. Deve ainda ser realçada 

a presença de produtos sem glúten que existem no mercado e toda a informação 

que diz respeito aos mesmos.(26, 66) 
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No entanto, existe um grande interesse entre os doentes e os médicos pelo 

desenvolvimento de tratamentos alternativos para a DC, com o objetivo de 

conseguir a cura da mucosa e a resolução dos sintomas nos doentes com resposta 

incompleta ou inadequada à dieta sem glúten.(17, 67, 68) 

Além disso, qualquer deficiência nutricional deve ser avaliada e tratada. As 

deficiências mais comuns de minerais e vitaminas são as de ferro, ácido fólico, 

cálcio, magnésio, zinco e vitaminas (D e outras vitaminas lipossolúveis).(26, 66) Em 

caso de deficiência de ferro, a suplementação deve ser administrada por 4 meses. 

A vitamina D deve ser sistematicamente administrada por via oral uma ou duas 

vezes por ano e, mais frequentemente, em caso de deficiência biológica 

comprovada ou osteopenia.(26) 

Existe comprovação de que a doença diagnosticada e não tratada está 

significativamente associada ao aumento da morbidade e da mortalidade, porém, 

os investigadores têm procurado alternativas terapêuticas no sentido de reduzir 

isso, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.(41)  

A compreensão melhorada da base molecular da DC permitiu o 

desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para o tratamento de DC.(26) 

Existem várias direções futuras a serem seguidas para o tratamento da DC, que, 

se bem-sucedidas, complementarão ou até mesmo substituirão o atual tratamento 

efetivo, o uso de uma DIG. Dado que a DIG é um tratamento eficiente e sem efeitos 

colaterais, o uso de terapêuticas alternativas deve focar-se especialmente em 

formas complicadas da doença e em formas que apresentem uma resposta 

incompleta à dieta.(26) 

Muitas opções estão atualmente sob investigação através de ensaios 

clínicos, focando o estudo na área das protéases orais, dos inibidores da zonulina 

(69), alternativa para hidrolisar ou  prevenir a absorção do péptido tóxico de 

gliadina, o bloqueio da desamidação seletiva de resíduos de glutamina, restaurar a 

tolerância imunológica em relação ao glúten e restauração da arquitetura 

intestinal.(17, 24, 40, 70)  
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Doença celíaca e manifestações orais 

Os principais sinais orais da doença são: defeitos de esmalte dentário, 

úlceras aftosas recorrentes, cárie, queilite angular, glossite, língua despapilada, 

atraso na erupção dentária e diminuição da densidade óssea.(29, 71, 72) Dentro 

deste grupo de manifestações orais serão descritas as que foram avaliadas no 

âmbito deste trabalho. 

 

Alterações nos tecidos moles 

1. Úlceras aftosas recorrentes 

A estomatite aftosa recorrente (RAS, do inglês Recorrent aphthous 

stomatitis) ou úlcera aftosa recorrente é a patologia inflamatória ulcerativa mais 

frequente da mucosa oral (Figura 4).(73, 74) Caracteriza-se pelo aparecimento 

recorrente de uma ou várias úlceras dolorosas na mucosa oral, redondas ou 

ovoides com margens circunscritas, halos eritematosos e pavimentos amarelos ou 

cinzentos, podendo demorar dias a meses a resolver.(73, 74)  

 

      

Figura 4 - Presença de úlceras aftosas no grupo doença celíaca deste estudo  
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A RAS é categorizada em minor (mais comum), major e herpetiforme e afeta 

principalmente a mucosa bucal, a mucosa vestibular, a língua, o palato mole e o 

pavimento da cavidade oral, observando-se raramente no palato duro.(73) 

É uma das mais prevalentes condições orais patológicas, que afeta 10-20% 

da população, sendo mais prevalente em crianças com deficiências nutricionais, 

imunodeficiências, má absorção e DC.(28, 73) Parece manifestar-se mais durante 

a infância e adolescência, atingindo o seu pico entre os 10 e os 19 anos e tornando-

se menos frequente e menos grave com o avançar da idade.(4, 73, 75)  

Embora a etologia das úlceras aftosas não seja bem compreendida, vários 

fatores podem desempenhar um papel, incluindo história familiar positiva, 

traumatismo local, alterações imunológicas, desequilíbrio hormonal, 

hipersensibilidade alimentar e deficiências nutricionais (principalmente vitamina 

B12).(73, 75-77)  

Esta patologia oral, que geralmente ocorre na mucosa oral não 

queratinizada, interfere na alimentação, na fala e deglutição, com a estabilidade 

emocional porque pode causar dor considerável e ainda com a escovagem 

dentária.(78)  

O tratamento adequado das úlceras aftosas depende da frequência, 

localização, número e tamanho das úlceras, bem como da dor orofacial associada, 

sendo que o melhor tratamento será aquele que permitir controlar as úlceras pelo 

máximo período de tempo, com o mínimo de efeitos secundários.(75) Em traços 

gerais, doentes com sintomas leves a moderados são medicados apenas com o 

objetivo de controlar a dor, ou seja, com tratamento tópico. No caso de doentes 

com sintomas mais graves recorre-se, também, à terapêutica sistémica.(4, 75) 

Para além das úlceras aftosas, observa-se outros distúrbios da mucosa oral 

como eritema, dor, sensação de queimadura (particularmente da língua) e secura. 

(44, 45)  
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2. Língua geográfica 

A língua geográfica, também conhecida como glossite migratória, é uma 

lesão oral inflamatória, crónica e imunomediada (Figura 5). A atrofia das papilas 

granulomatosas deixa uma área eritematosa, com uma zona periférica branca, 

amarela ou cinzenta elevada e um padrão irregular da língua, que geralmente 

envolve a superfície dorsal e as bordas laterais.(4, 79) 

   

Figura 5 - Presença de língua geográfica no grupo doença celíaca deste estudo 

 

A língua geográfica pode ser assintomática, mas, às vezes, uma sensação 

de queimadura é relatada após consumir alimentos picantes e/ou salgados, bem 

como bebidas alcoólicas. O desconforto pode ser tratado com bochechos orais 

contendo agentes antisséticos, anestésicos e/ou corticosteroides tópicos. A 

condição pode espontaneamente exibir períodos de remissão e de exacerbação. 

(79) 

A etiologia e a patogénese ainda são desconhecidas. Numerosos fatores 

etiológicos têm sido sugeridos na literatura, incluindo fatores imunológicos, 

predisposição genética, atópica ou alérgica, stresse emocional e distúrbios 

hormonais. Esta manifestação pode ocorrer secundariamente a uma deficiência de 

ferro, ácido fólico ou vitamina B12, resultante da má absorção intestinal. (51) 
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3. Glossite atrófica 

A glossite atrófica é um distúrbio inflamatório da mucosa da língua. A língua 

fica lisa e com uma aparência brilhante, com um fundo vermelho ou rosa. A 

aparência lisa está ligada à atrofia das papilas filiformes, que causa o 

desenvolvimento de lesões eritematosas semelhantes a úlceras no dorso e no 

bordo lateral da língua (Figura 6).(4, 79, 80)  

 

 

Figura 6 - Presença de glossite atrófica no grupo doença celíaca deste estudo 

          

4. Queilite angular  

A queilite angular é caracterizada por eritema, ulceração, vermelhidão com 

uma erosão e formação de crostas. É um tipo específico de queilite que ocorre ao 

nível das comissuras labiais, não se estendendo para além do bordo mucocutâneo. 

(81) A sintomatologia associa-se, normalmente, a uma sensação de queimadura. 

 Etiologicamente está associada a infeções causadas por Candida albicans, 

Staphylococcus aureus ou Streptococcus, e tem como principais fatores 

predisponentes a diminuição da dimensão vertical, o hábito de humedecer os 

lábios, um traumatismo mecânico, a anemia ferropénica e uma deficiência de 

riboflavina.(81) 
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Alterações nos tecidos duros 

1. Defeitos de esmalte dentário 

Os defeitos de esmalte dentário são, frequentemente, sinal de DC.(53) Esta 

patologia pode desenvolver-se em qualquer idade, aquando da introdução da dieta 

sólida com glúten.(71) Contudo, se surgir, em crianças durante o período de 

formação da dentição permanente, podem ocorrer alterações na estrutura dentária 

do esmalte. (71, 82) 

Os defeitos de esmalte são frequentemente observados e podem ocorrer em 

inúmeras doenças sistémicas mas, estas alterações na doença celíaca, são 

específicas.(82) Estes defeitos são encontrados, mais frequentemente, na dentição 

permanente, de forma simétrica (em ambos os lados da arcada dentária) podendo 

ocorrer tanto na maxila, como na mandíbula.(82, 83) A maioria dos estudos 

demonstra uma predominância de defeitos de esmalte a nível de incisivos e 

molares permanentes, a qual estará relacionada com a coincidência entre a fase 

odontogénica e a fase ativa da DC.(53, 71, 84) 

Durante a deposição da matriz de esmalte e a sua calcificação podem surgir 

defeitos na quantidade (hipoplasia), bem como, defeitos na qualidade de esmalte 

(hipomineralização/opacidades).(53) A imagem clínica dos defeitos da estrutura do 

esmalte dentário em doentes celíacos (Figura 7) pode ser diversa e pode conter 

hipoplasia bem como hipomineralização.(82) 

A causa dos defeitos do esmalte na DC não é exatamente clara.(82) Alguns 

autores referem que a hipoplasia do esmalte dentário pode ser causada pela 

hipocalcemia, decorrente da má absorção intestinal, durante a formação do 

esmalte, embora este tema seja controverso (53, 82, 85)  Num estudo de Wierink 

et al., o número de defeitos de esmalte encontrado foi maior no grupo com DC em 

comparação com o grupo controlo, que também apresentava má absorção 

intestinal.(86) A literatura, também menciona que uma resposta autoimune contra 

os ameloblastos pode estar na origem etiológica dos defeitos do esmalte na 

DC.(87)  
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É referenciado também, que uma condição genética particular pode 

desencadear uma resposta imune específica ao glúten, salientando que, na DC 

com o genótipo HLA-DR3 apresentam maior risco de lesões do esmalte.(86)  

Para a avaliação dessas alterações, Aine(88) classificou os defeitos 

específicos do esmalte nos graus I a IV de acordo com a gravidade do seu aspeto 

clínico (capítulo Materiais e Métodos, Tabela 5). De uma forma resumida pode-se 

classificar os diferentes graus de Aine da seguinte forma: grau I – defeito na cor do 

esmalte; grau II – discreto defeito estrutural com sulcos horizontais típicos; grau III 

– defeitos estruturais maiores, com sulcos horizontais profundos e grandes fossas 

verticais e por fim, grau IV – defeito estrutural severo, no qual a forma do dente 

pode ser modificada.(88-90) 

Como os defeitos do esmalte podem ser observados em várias doenças, 

outros possíveis fatores etiológicos devem ser considerados antes da DC ser 

firmemente estabelecida como a causa principal.  A hipoplasia do esmalte é 

Figura 7 - Presença de defeitos de esmalte nos incisivos no grupo 

doença celíaca deste estudo 
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facilmente identificada, uma vez que partes ou todo o esmalte pode estar 

malformado ou apresentar falhas. O dentista pode facilmente determinar se um 

fator etiológico é sistémico, afetando todos os dentes que se desenvolvem ao 

mesmo tempo (por exemplo, os incisivos anteriores e os primeiros molares), ou 

local, afetando apenas 1 ou 2 dentes. (87) 

2. Cárie 

A cárie é uma doença multifatorial de elevada prevalência que afeta a 

cavidade oral e, consequentemente, pelas suas características evolutivas, pode 

condicionar a saúde em geral, com implicações fisiológicas, psicológicas e 

socioeconómicas, acarretando repercussões na qualidade de vida.(91, 92)  

A cárie é uma doença que atinge a quase totalidade das pessoas, 

independentemente da raça, sexo, idade ou condição social, sendo, por isso, 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma grave questão 

de Saúde Pública, com alta morbilidade mas baixa mortalidade.(93-96) 

A cárie é uma doença crónica, pós-eruptiva, infeciosa, multifatorial, 

transmissível, influenciada pela dieta e que é, quase sempre, caracterizada por 

uma destruição progressiva e centrípeta dos tecidos mineralizados dos dentes.(92, 

97-100)  

A cavitação da estrutura dentária é precedida por uma lesão de mancha 

branca (white spot lesion) e, antes desta, por uma desmineralização da superfície 

inicial do esmalte, só detetável histologicamente. As lesões de mancha branca 

podem remineralizar e não avançar para a cavitação.(101-103) 

Assim, a cárie envolve um conjunto de sinais e de sintomas resultantes da 

desmineralização da estrutura dentária, que ocorre como consequência da 

produção de ácidos pelo metabolismo bacteriano. A participação das bactérias 

produtoras de ácido é incontestável para que se estabeleça a lesão de cárie, mas 

é suficiente.(97, 98) É importante ter em conta, tal como já referido, que a cárie, é 

uma doença multifatorial, afetada pelo fluxo salivar, os hábitos de higiene oral, a 

exposição ao flúor, a dieta, entre outros. Todos estes fatores são fundamentais para 

que ocorra o processo da dissolução química da estrutura dentária e assim se inicie 

a cárie.(96, 100) 
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Já há muito tempo que se reconhece que a alimentação tem influência na 

saúde dentária. É importante ter em conta o tipo de alimentos presentes na dieta, 

o tempo que permanecem na cavidade oral e a frequência da sua ingestão.  Este 

conjunto de fatores vai proporcionar condições específicas à ação bacteriana, com 

repercussões sobre a resistência da superfície dentária. (104) Por exemplo, sem 

hidratos de carbono as bactérias não teriam nutrientes suficientes para permanecer 

e multiplicar-se e, como consequência, não conseguiriam fazer baixar o pH da placa 

bacteriana para valores críticos, permitindo a desmineralização dentária.(91, 95) 

Nem todos os hidratos de carbono possuem o mesmo potencial cariogénico. 

Os açúcares simples são os mais cariogénicos, por se difundirem facilmente pelo 

biofilme dentário e serem rapidamente metabolizados, sendo a sacarose a principal 

fonte de açúcar na dieta.(104) 

Embora a prevalência e a severidade da cárie tenham diminuído 

significativamente nos últimos anos, não está claro se DC possuem maior risco de 

cárie. Alguns autores referem uma maior prevalência de cárie, referindo que o 

aumento da doença não é uma manifestação da DC mas, provavelmente, o 

resultado de uma maior presença de fatores de risco, como a fragilidade da 

hipoplasia de esmalte, as alterações das concentrações das proteínas salivares e 

a redução do fluxo salivar.(52, 82, 105, 106) Além disso, a diminuição do fluxo 

salivar, ocorrendo na fase ativa da doença e em concomitância com uma dieta sem 

glúten, determina a secura / dor na cavidade oral, dor / sensação de ardor na língua, 

alterações dos fatores protetores orais e pode aumentar o risco de infeções da 

mucosa oral e, consequentemente, de aparecimento de lesões de cárie.(106, 107) 

Outros autores referem que a DC tem uma prevalência de cárie mais baixa 

do que a de indivíduos sem DC. Uma possível explicação para esses resultados é 

que a necessidade de uma dieta cuidadosamente controlada deve tornar os 

doentes mais conscientes, de forma que eles tenham uma dieta baixa em alimentos 

cariogénicos. Esses doentes mantêm uma dieta rígida sem glúten, que é uma 

proteína presente em diversos alimentos cariogénicos.(106, 108, 109) 

Em alguns estudos verificou-se que, seguindo uma DIG, os doentes celíacos 

apresentavam menor concentração salivar de amílase, IgA e IgM; menor volume 

de saliva/minuto quando estimulada; menor capacidade tampão e um menor rácio 

de cálcio/fosfato, o que pode influenciar a prevalência de cáries.(107, 110, 111)  
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O principal índice utilizado para a medição da cárie é o índice CPO, cujas 

siglas correspondem respetivamente a “Cariado”, “Perdido” e  “Obturado”.(112) 

Este índice mede a experiência e gravidade de cárie, podendo ser calculado por 

dente (CPOD) ou por superfície dentária (CPOS). O índice é calculado 

separadamente para a dentição temporária (cpo) e para a dentição permanente 

(CPO). O cálculo do índice efetua-se realizando a soma de todos os dentes ou 

superfícies que estejam cariados, perdidos por cárie ou obturados, resultando no 

número de dentes ou superfícies afetadas por cárie num indivíduo. Quando 

estudada uma população, o índice CPO é a média aritmética do CPO dos 

indivíduos que a compõem, dando assim informação sobre a média de dentes 

afetados por cárie, na população em causa. (112) 

O índice CPO tem sido amplamente utilizado, sendo o índice adotado pela 

OMS.(112) Tem a vantagem de ser um índice simples, fácil de analisar 

estatisticamente e reprodutível quando aplicado por observadores previamente 

calibrados. No entanto, uma das suas limitações é o facto de não ter em 

consideração os dentes em risco, pois o seu cálculo não apresenta denominador, 

ou seja, não tem em consideração o número de dentes que o indivíduo tem na 

cavidade oral. Uma outra desvantagem é que o peso dado aos componentes do 

índice (cariado, perdido e obturado) é semelhante para cada variável.(112) Assim, 

apesar de um indivíduo ter um índice CPO elevado, não quer obrigatoriamente dizer 

que tenha muitas cáries, poderá apresentar várias restaurações dentárias e sem 

cáries no momento. Um outro aspeto importante, e que pode comprometer a 

validade do índice, é que os dentes podem ser perdidos por outras razões como, 

por exemplo, razões ortodônticas e nem sempre é fácil definir a causa da perda de 

um dente. Além disso, segundo os critérios de avaliação, só se regista um dente 

como cariado quando já existe uma cavidade evidente, quando a doença já se 

encontra estabelecida e afeta a dentina. O registo realizado através da utilização 

deste sistema inclui apenas as lesões de cárie cavitadas, justificado pela 

dificuldade inerente ao diagnóstico de lesões em estádios iniciais (não cavitadas) e 

ao aumento do tempo de exame clínico necessário.(113) Sendo assim, neste 

índice, a cárie é registada apenas quando é cavitada.(112)  

Um indivíduo que apresente várias lesões de cárie, limitada ao esmalte e 

sem cavitação, é um indivíduo de risco, que necessita de intervenção para que as 



Introdução 

33 

lesões não cavitadas não evoluam e, consequentemente, não necessitem de 

tratamentos mais invasivos e dispendiosos. Esta necessidade de intervir ao nível 

do processo de desenvolvimento da cárie antes da cavitação conduziu à criação 

de critérios alternativos, que incluíssem as lesões iniciais de cárie.(114) 

A deteção clínica dos diferentes estádios das lesões através do exame visual 

de todas as superfícies dentárias implica um grau de objetividade cujo desígnio 

último reside em determinar se a doença está ou não presente, independentemente 

da gravidade.(93, 112, 114) A observação de lesões na superfície oclusal estará, à 

partida, facilitada pela maior facilidade de observação direta; já em relação às 

superfícies interproximais sabe-se que a avaliação convencional através de exame 

visual, mesmo que complementado com eventual registo radiográfico, fica muito 

aquém do que seria desejável dada uma grande parte das lesões poder 

permanecer por diagnosticar. A consequência destes erros de diagnóstico 

influenciará decisivamente a estratégia adotada em termos de abordagem 

preventiva e terapêutica, reconhecendo-se a necessidade de desenvolver meios de 

diagnóstico alternativos/complementares de elevada especificidade.(93, 114, 115) 

Diferentes sistemas, utilizando diferentes definições de cárie, limiares de 

deteção, estádios das lesões e condições de análise conduzem ainda a 

dificuldades na comparação de resultados obtidos.(115) A sensibilidade e 

especificidade na deteção e registo das lesões estão diretamente relacionadas com 

a metodologia adotada.  

O registo tradicional, em levantamentos epidemiológicos, preconizado pela 

OMS, de lesões apenas já em fase de cavitação (clinicamente evidente), conduz a 

uma subvalorização da doença porquanto desta forma muitos indivíduos 

considerados isentos de cárie apresentam na realidade lesões da doença, ainda 

que em fases precoces de evolução.(115)  

Desta forma, outros tipos de índices têm sido propostos como alternativa ou, 

inclusivamente, complemento para a caracterização da cárie.  O Sistema 

Internacional de Avaliação e Deteção de Cárie (ICDAS II, do inglês International 

Caries Detection and Assessment System) foi desenvolvido tendo por base 

sistemas de diagnóstico previamente aplicados, numa tentativa de solucionar a 

disparidade entre os mesmos, sendo este critério de avaliação de cárie atualmente 

o mais aceite e utilizado na Europa. (93, 113, 116, 117)  
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Os critérios utilizados tornam-no, de acordo com alguns autores, um sistema 

cuja fiabilidade, reprodutibilidade e validade, em dentes temporários ou dentes 

permanentes, tem contribuído para que seja crescentemente adotado nos domínios 

da investigação epidemiológica, prática clínica e ensino, estando a sua aplicação 

descrita em estudos recentes.(93, 113, 116, 118)  

O ICDAS II é um sistema de deteção de cárie que se baseia num exame 

visual com vista à avaliação de lesões cavitadas e não cavitadas, utilizando um 

conjunto de códigos que inserem as lesões de cárie em diferentes estádios de 

evolução, desde as primeiras alterações visíveis de esmalte até à cavitação 

extensa. O registo das lesões de cárie através deste sistema é um processo de 

duas etapas, uma vez que o código atribuído a cada uma das superfícies dentárias 

é constituído por dois dígitos: o primeiro caracteriza a superfície, baseando-se na 

presença/ausência de selante (parcial ou integro) ou restauração (diferenciando o 

tipo de material restaurador) e o segundo avalia o estádio da lesão de cárie.(116, 

119, 120) 

A inclusão, no sistema de diagnóstico ICDAS II, de lesões de cárie em 

qualquer fase de desenvolvimento, incluindo as mais precoces (ainda sem perda 

estrutural acentuada), confere melhorias no grau de sensibilidade, sobretudo em 

populações com baixa prevalência de cárie, com uma tendência de evolução mais 

lenta e passíveis de abordagens minimamente invasivas. (93, 114, 116, 118) 

 

Alterações salivares 

A saliva total é derivada de várias fontes: 90% da saliva total é produzida por 

três pares de glândulas salivares principais e maiores (parótidas, submandibulares 

e sublinguais) e 10% é obtida a partir de glândulas salivares menores, presentes 

na mucosa oral, e de fontes não glandulares, como o fluido crevicular gengival. (92, 

94, 121) 

A saliva é composta de 99% de água. Os outros constituintes são muito 

variados e incluem compostos inorgânicos, orgânicos não-proteicos, proteínas/ 

polipeptídeos, hormonas e moléculas lipídicas.(92, 122-124) 
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Embora eletrólitos e proteínas salivares representem apenas uma pequena 

proporção de saliva, eles desempenham diversos papéis importantes para manter 

a saúde oral e a integridade dos dentes. Entre os eletrólitos salivares, o flúor, o 

cálcio, o fosfato e o bicarbonato são considerados importantes na proteção dentária 

e podem ser considerados como biomarcadores de cárie.(92, 125)  

A saliva é o principal fator de defesa da cavidade oral e é responsável por 

várias funções, tais como: lubrificação da cavidade oral (torna a mucosa menos 

suscetível a irritações mecânicas, químicas e térmicas); eliminação de 

microrganismos (neutraliza e tem efeito tampão contra os ácidos orgânicos, 

reduzindo a taxa de desmineralização e fornecendo fosfato de cálcio e fluoreto na 

fase fluida do biofilme de substratos); eliminação de substâncias alimentares 

cariogénicas da cavidade oral;  facilita a mastigação e a deglutição (condiciona a 

perceção do paladar, de dissolução dos açúcares e o início da digestão, 

particularmente através da amílase) e importante na fala. (123, 126) 

No que diz respeito à relação entre resposta imunitária e cárie, a saliva 

assume um papel muito substancial, uma vez que contribui para a defesa 

antimicrobiana e controla, de forma decisiva, o equilíbrio entre os processos de 

remineralização e desmineralização.(92) Perante a presença de hidratos de 

carbono fermentáveis, certas bactérias presentes na cavidade oral vão ter a 

capacidade de metabolizar a sacarose, passando a produzir ácidos, diminuindo o 

pH do meio oral e favorecendo assim a desmineralização do dente, levando ao 

início de uma lesão de cárie. (92) O processo de remineralização mediado pela 

saliva funciona como um sistema de defesa do organismo, revertendo o processo 

de desmineralização e protegendo o esmalte. (126) 

O fluxo salivar pode variar, durante o dia, entre os quase 0 mL/min (durante 

o sono, por exemplo) e os 7 mL/min (durante uma refeição, por exemplo). Em 

média, um indivíduo produz entre 1 a 1,5 litros de saliva por dia. Estima-se que o 

fluxo salivar varie entre 0,25 e 0,35 mL/min para o fluxo não estimulado e entre 1 e 

3 mL/min quando existe uma estimulação. (101, 122) 

O fluxo salivar, pode ser influenciado pelo ritmo circadiano, pela dieta, pela 

idade, pelo estado geral de hidratação, pela ingestão de determinados 

medicamentos, pela existência de doenças sistémicas e pelo estado 

psicológico.(92, 101, 123, 127) 
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A taxa de fluxo salivar pode ser considerada como um dos parâmetros mais 

importantes. A atividade cariostática ou a eficácia de praticamente todas as outras 

funções salivares, como o armazenamento e a depuração, dependem da taxa de 

fluxo salivar.(92)  

A cavidade oral é um meio com variações contínuas de pH. Em situações de 

normalidade o pH salivar situa-se entre os 6 e os 7 (ligeiramente acídico), mas pode 

variar entre os 5,3 (fluxo salivar baixo) e os 7,8 (fluxo salivar elevado).(122) Para 

além dos ácidos produzidos pelas bactérias, a cavidade oral é frequentemente 

confrontada com a presença de alimentos cujo valor de pH pode variar podendo 

afetar os dentes ou as mucosas. (92, 122)  A saliva aumenta os níveis de pH 

encontrados na cavidade oral, inibindo o metabolismo e a proliferação do S. mutans 

encontrado na placa bacteriana.(92)  

A maioria das proteínas salivares é produzida pelas glândulas salivares 

maiores e uma pequena parte pelas menores, no entanto, existem também na 

saliva proteínas provenientes do sangue, dos tecidos da cavidade oral e de 

microrganismos. A composição proteica da saliva depende ainda de numerosos 

factores, designadamente, sexo, idade, dieta, ritmo circadiano, entre outros. 

 

Microbioma oral  

A cavidade oral beneficia o crescimento de uma variedade de 

microrganismos, já que nela existe um ambiente húmido, com temperatura 

relativamente contínua, entre 35 e 36 °C, e com o pH em torno de 7.(122) 

A composição microbiológica do biofilme dentário é diversa e inclui bactérias 

gram-positivas e gram-negativas, maioritariamente anaeróbias ou anaeróbias 

facultativas. As bactérias da cavidade oral tem a capacidade de converter açúcares 

em ácidos, apresentando potencial cariogénico.(92)  

Aqui, destacam-se o Streptococcus mutans e também os Lactobacillus. Nas 

situações em que o pH atinge valores na ordem dos 5, o Streptococcus mutans e 

os Lactobacillus tornam-se dominantes, com aumento da sua proliferação a uma 

velocidade tanto maior quanto menor o pH do meio.(128, 129)  



Introdução 

37 

O Streptococcus mutans é descrito como sendo o responsável pela iniciação 

do processo cariogénico, enquanto os Lactobacillus relacionam-se com a 

progressão deste mesmo processo.(92, 130-132). A capacidade do Streptococcus 

mutans para iniciar a cárie depende da sua capacidade para produzir ácidos 

orgânicos e polissacarídeos extracelulares adesivos.(133-135) Estas propriedades 

nocivas exigem a ingestão frequente de substratos fermentáveis.(133, 134, 136) 

Os Lactobacillus são bactérias acidogénicas, existentes em grande número na 

cavidade oral de indivíduos com cáries ativas. (95, 130) 

A Candida albicans é um organismo comensal e o fungo mais comummente 

encontrado na cavidade oral. (137)Tendo em conta que, a DC é uma doença 

imunomediada, e a Candida é um microrganismo oportunista, as infeções por C. 

albicans são observadas com alguma frequência em situações de 

imunossupressão, o que justifica o especial interesse no estudo da presença deste 

microrganismo na cavidade oral de doentes celíacos.(137) 

 Embora as bactérias sejam consideradas os principais agentes patogénicos 

para a cárie, alguns estudos sugeriram que a Candida albicans contribui 

significativamente para a patogénese da cárie, particularmente em crianças, 

adolescentes e adultos jovens. Alguns estudos sustentam uma associação 

significativa entre cárie e a presença de Candida albicans na saliva, pelo facto de 

esta apresentar capacidade de secreção de enzimas degradantes da dentina e 

também devido á sua acidogenicidade. (92) 

 

Biomarcadores inflamatórios salivares 

Muitos dos constituintes da saliva têm a sua origem no sangue. O aporte à 

saliva desses constituintes pode dar-se por difusão passiva, transporte ativo ou 

ultrafiltração. Aproximadamente um quarto das proteínas encontradas no sangue 

pode ser identificado na saliva, apesar de a concentração e a proporção diferirem 

significativamente. (125, 138)  

O interesse na saliva como meio de diagnóstico e de monitorização do 

tratamento tem crescido nos últimos anos, sendo atualmente já utilizada em 

diversas condições patológicas.(125, 138) 
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Como referido anteriormente, nos fatores imunológicos da etiologia da DC, 

as células Th17 parecem participar da patogénese da doença, produzindo citocinas 

pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. 

Estudos realizados com doentes celíacos expuseram uma regulação 

positiva na expressão das características genéticas das linhagens de células Th1 

e Th17 à medida que a doença progride. Verificou-se que os níveis de proteína pró-

inflamatória IL-17A estavam aumentados em resposta ao desafio de gliadina no 

organismo.(31, 139, 140) No entanto, clones de células T reativas com peptídeo de 

gliadina desamidado não mostraram aumento da secreção da IL-17, o que sugere 

que a ativação da IL-17 pode não ser induzido diretamente pelo glúten da dieta mas 

desenvolve-se numa fase posterior quando ocorre inflamação da mucosa.(59)  

A IL-17A é um marcador de DC ativa e seu papel como biomarcador preditivo 

de atrofia das vilosidades deve ser avaliado.(59) O conhecimento do mecanismo 

de ação da IL-17A permite o desenvolvimento de novos moduladores imunológicos 

que aumentam a imunidade a várias infeções e reduzem o dano inflamatório em 

pacientes infetados. Embora crucial na proteção do hospedeiro contra a invasão 

por muitos tipos de patogénicos, a produção desregulada de IL-17A pode resultar 

em expressão excessiva de citocinas pró-inflamatórias e inflamação crônica, que 

levam a dano tecidual e autoimunidade.(141)  

Concomitantemente com a resposta pró-inflamatória, quantidades elevadas 

de citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β também são produzidas na mucosa 

intestinal não tratada.  

A IL10 é uma potente citocina imunorreguladora que suprime a resposta 

imune mediada por células T.(25)  A DC é uma patologia em que a ingestão de 

proteínas do glúten desencadeia uma resposta autoimune e os níveis de citocinas 

são alterados. A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória produzida por células Th2, 

capaz de regular negativamente a produção de IFN-γ, IL- 2 e TNF pelas células 

Th1, causando as lesões intestinais características em pacientes com DC.(142) 

A IL-1 é um dos mais importantes marcadores de indução da resposta 

inflamatória, associada à infeção aguda. O bloqueio da atividade IL-1β é uma 

terapia padrão-ouro para pacientes com doenças autoimunes ou linfomas. 
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Esse aparente ambiente paradoxal de citocinas pró-inflamatórias e 

supressoras sugere fortemente que mecanismos regulatórios podem operar para 

contrabalançar a ativação imune anormal desencadeada pela gliadina em DC não 

tratada. (25)   
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Pertinência do estudo  

A DC é uma doença autoimune caracterizada pela intolerância ao glúten, 

provavelmente subdiagnosticada devido ao amplo espetro de apresentação clínica, 

que, quando não tratada, pode ocasionar graves complicações.(5, 12, 42)  

Certas manifestações orais podem ser indicativas de DC, desempenhando 

o médico dentista um importante papel no diagnóstico desta condição, em 

situações subdiagnosticadas.(52)  

O exame clínico oral deve ser considerado uma ferramenta de diagnóstico 

para a caracterização de indivíduos afetados por formas silenciosas atípicas de DC. 

O exame dentário é uma ferramenta de diagnóstico acessível, fácil e não invasiva, 

que permite identificar todas as possíveis manifestações orais de DC: alterações 

na estrutura dentária, defeitos específicos do esmalte, atraso na erupção dentária, 

glossite atrófica e úlceras aftosas. Em doentes com DC ainda não diagnosticada, 

estas podem, por vezes, ser as únicas características de apresentação.  

A recolha da saliva é fácil e tendo em conta que um quarto das proteínas 

encontradas no sangue podem ser identificadas na saliva, pode-se verificar se 

existe biomarcadores pro/anti-inflamatórios salivares e a sua relação com a DC. 

Os médicos dentistas, principalmente os Odontopediatras, têm contacto 

regular com crianças; a presença de alterações de esmalte e de úlceras aftosas 

recorrentes, em conjunto com a história clínica, pode ser indicativa de suspeita de 

DC em crianças e adolescentes. Quando existe uma suspeita de DC não 

diagnosticada, o médico dentista deve comunicar com o médico de família para 

diagnóstico da possível DC e encaminhamento futuro para o gastroenterologista 

pediátrico, de forma a confirmar o diagnóstico. 
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Objetivos 

Para melhor avaliação é necessário conhecer quais as manifestações orais 

mais frequentes na DC. Da literatura bibliográfica, verifica-se escassa informação 

sobre as manifestações orais da DC na população portuguesa. 

Os objetivos principais desta investigação foram:  

1 – Avaliar a prevalência das manifestações orais da DC numa população pediátrica 

portuguesa de idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos, nos seguintes 

parâmetros: 

a) Tecidos moles 

a. queilite angular 

b. glossite atrófica 

c. língua geográfica  

d. ulcerações aftosas  

b) Tecidos duros 

a. defeitos de esmalte 

b. cárie 

2 – Comparar as manifestações orais encontradas com um grupo de controlo sem 

DC. 

3 – Comparar os parâmetros salivares (pH, fluxo e concentração proteica total) no 

grupo doença celíaca com o grupo controlo. 

4 – Comparar o microbioma oral (Streptococcus mutans, Candida albicans e carga 

bacteriana total) no grupo doença celíaca com o grupo controlo. 

 

Secundariamente, pretende-se: 

 Verificar a relação de biomarcadores pro/anti-inflamatórios salivares com a DC, 

com o tempo e cumprimento da dieta na DC. 
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Amostra 

Trata-se de um estudo observacional descritivo em crianças e adolescentes 

com o diagnóstico de DC.  Os indivíduos foram aleatoriamente convidados a 

participar no estudo, no período das habituais consultas de Gastroenterologia e 

Nutrição Pediátrica do Centro Materno Pediátrico do Centro Hospitalar São João.  

Para grupo de controlo, constituído por doentes não celíacos, foram 

convidados a participar no estudo, o mesmo número de crianças e adolescentes 

que se encontravam na consulta de Odontopediatria da Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade do Porto (FMDUP). 

Foi facultada aos participantes e pais/cuidadores/representantes legais a 

informação prévia do estudo, por escrito, (Anexo 1). Os que aceitaram participar no 

estudo assinaram o termo de consentimento informado (Anexo 2 e 3) e assegurou-

se o anonimato e a confidencialidade dos exames, assim como que os resultados 

seriam apresentados de forma global, nunca se referindo casos individuais. 

 

 Grupo de estudo: amostra de 80 crianças/adolescentes com DC observada na 

consulta de Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica do Centro Materno 

Pediátrico do Centro Hospitalar São João. 

a)  Critérios de inclusão: 

1. Diagnóstico prévio de DC, de acordo com os critérios ESPGHAN(12);  

2. Idades compreendidas entre os 6 e 18 anos, inclusive, de ambos os sexos; 

3. Consentimento informado dos pais ou representantes legais; 

4. Ter nacionalidade portuguesa. 

 

b) Critérios de exclusão: 

1. Incapaz de colaborar para a realização do exame clínico;  

2. Presença de aparelho ortodôntico fixo; 

3. Presença de fluorose dentária ou causas locais e gerais associadas com 

defeitos do esmalte e utilização de medicamentos (como as tetraciclinas) que 

possam ter ocasionado pigmentação dentária; 

4. Ter tomado antibióticos há menos de 3 meses; 

5. Fumador. 
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 Grupo de controlo: amostra de 80 crianças e adolescentes sem DC observada 

na consulta de Odontopediatria da FMDUP. 

a) Critérios de inclusão: 

1. Ausência de DC e com história familiar negativa para DC; 

2. Idades entre os 6 e 18 anos, inclusive, de ambos os sexos; 

3. Consentimento informado dos pais ou representantes legais; 

4. Ter nacionalidade portuguesa. 

 

b) Critérios de exclusão: 

1. Incapaz de colaborar para a realização do exame clínico; 

2. Ausência de aparelho ortodôntico fixo; 

3. Presença de fluorose dentária ou causas locais e gerais associadas com 

defeitos do esmalte e utilização de medicamentos (como as tetraciclinas) que 

possam ter ocasionado pigmentação dentária;  

4. Ter tomado antibióticos há menos de 3 meses; 

5. Fumador. 

 

A escolha do grupo controlo não pertencer à consulta de Gastroenterologia 

e Nutrição Pediátrica do Centro Materno Pediátrico do Centro Hospitalar São João 

foi propositada, tendo em conta, que era fator de exclusão apresentarem outras 

doenças sistémicas, causas locais associadas com defeitos do esmalte e utilização 

de medicamentos que podia ter ocasionado pigmentação dentária. Se o grupo 

controlo fosse constituído por doentes não celíacos acompanhados no hospital, 

podiam apresentar problemas de natureza etiológica nutricional ou sistémica, e 

assim, alterar os resultados do estudo. 
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Protocolo de estudo 

Recolha de dados 

A recolha de dados, realizada entre março de 2016 a abril de 2017, foi feita 

através da realização de um protocolo estruturado – ficha clínica (Anexo 4), um 

exame observacional intraoral e recolha de saliva. 

Os pais ou responsáveis legais respondiam ao questionário, antes do exame 

clínico. No questionário aplicado e, mais concretamente, nas questões relativas aos 

comportamentos, o interveniente pode ter a tendência de responder de acordo com 

o que é socialmente mais aceite ou mais correto. Esta situação pode criar um viés, 

mas é uma situação inevitável em qualquer estudo que envolva a aplicação de 

questionários. Todo o questionário foi preenchido pela autora do estudo de modo a 

esclarecer e eliminar dúvidas ou corrigir possíveis dificuldades encontradas. 

O protocolo incluiu: dados pessoais, antecedentes pessoais (doenças 

existentes, tratamento médico, medicação), antecedentes familiares (existência ou 

não de doença hereditária familiar e presença da DC na família) e características 

inerentes à criança/adolescente (sexo, local de residência, nível de escolaridade, 

data de nascimento e tempo que faz a dieta sem glúten).O mesmo protocolo avaliou 

parâmetros antropométricos da criança/adolescente (peso, estatura); para a 

caraterização do estado nutricional utilizou-se o índice z-score IMC (Índice de 

massa corporal) pelo WHO AnthroPlus e marcadores imunológicos (anticorpo 

antitransglutaminase). Também foi recolhida informação relativa aos hábitos de 

higiene oral e história clínica dentária. Neste trabalho, foi avaliado a ocorrência de 

manifestações orais, em crianças/adolescentes diagnosticados com DC, em 

comparação com crianças/adolescentes não celíacos, tais como: alterações dos 

tecidos moles (queilite angular, glossite atrófica, língua geográfica, ulcerações 

aftosas recorrentes); alterações nos tecidos duros (defeitos de esmalte e cárie); 

microbioma oral (carga bacteriana total, Streptococcus mutans e Candida albicans); 

parâmetros salivares (pH, fluxo e concentração proteica salivar) e biomarcadores 

inflamatórios salivares (IL-10, IL-1B e IL-17).  
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Foram adicionadas várias doenças ao questionário como: escarlatina, 

desordens nutricionais, diabetes mellitus, cardiopatias congénitas, doenças renais, 

patologias endócrinas, imunodeficiências, deficiências vitamínicas, síndrome 

Behcet, síndrome Reiter, doença de Crohn, colite ulcerativa, sífilis, líquen plano ou 

tratamento com tetraciclinas, de modo a ser possível eliminar os indivíduos que 

respondessem sim. Todas estas patologias são suscetíveis de induzir o 

aparecimento de alterações na cavidade oral(51, 143), o que poderia criar um viés 

no estudo.  

No grupo controlo também eram excluídos os que tinham familiares com DC, 

pelo facto que, a probabilidade de ter alguém com a doença celíaca na família 

aumenta o risco de o paciente poder ser portador da doença e ainda não ter sido 

diagnosticado. 

 

Avaliação e caracterização do estado nutricional 

Foram avaliados o peso em quilogramas (Kg) e a estatura em centímetros 

(cm) de cada criança/adolescente.  

As avaliações antropométricas foram efetuadas de acordo com metodologia 

reconhecida internacionalmente.(112)  

A determinação da estatura foi realizada através de um estadiómetro da 

marca “Seca” (sensibilidade de 0,5 cm). A estatura foi obtida por meio de 

antropómetro, com escala de precisão de 0,1cm. Descalço, o individuo foi colocado 

sobre a base do antropómetro de forma ereta, com os pés unidos e os membros 

superiores pendentes ao lado do corpo, o peso distribuído igualmente em ambos 

os pés, colocando as superfícies posteriores dos calcanhares, as nádegas e a 

região occipital em contacto com a escala de medida. A cabeça foi orientada de 

modo que a linha de visão ficasse perpendicular ao corpo, ou seja, paralela ao solo. 

A referência para a mensuração foi o ponto mais alto da cabeça com pressão 

suficiente para comprimir o cabelo. (112) 

Para a aferição do peso corporal foi utilizada uma balança eletrônica do tipo 

plataforma e portátil, com sensibilidade de 50g e capacidade máxima de 160kg. Foi 

adotado o seguinte procedimento: descalço, com roupas leves (sempre sem 
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casaco), de pé sobre a plataforma da balança e no seu centro, com o peso do corpo 

distribuído igualmente em ambos os pés e com os braços ao lado do corpo.(112) 

A caracterização do estado nutricional das crianças e adolescentes foi 

realizada através do cálculo do IMC, sendo os resultados posteriormente expressos 

em z-score, calculado através do programa WHO Anthro Plus®. De seguida, foram 

utilizadas as tabelas da OMS como referência (Tabela 4). (112) .  

 

Tabela 4 -  Classificação do estado nutricional da criança/adolescente expressos 

em Z-score (112) 

 Correspondência entre Z-score e classificação do 

estado nutricional 

Faixa Etária Índices 
nutricionais 

Desnutrição Eutrofia 
Excesso de 

peso/obesidade 

0-2 anos P/C Z-score <-1 -1≥ Z-score ≤2 Z-score >2 

2-5 anos IMC Z-score <-1 -1≥ Z-score ≤2 Z-score >2 

> 5 anos IMC Z-score <-1 -1≥ Z-score ≤1 Z-score >1 

 

Exame clínico 

O exame clínico de todos os participantes foi realizado por uma médica 

dentista (um só examinador). Utilizou-se luz natural e artificial para a realização do 

exame, e este, foi efetuado sem anterior profilaxia ou escovagem dentária. Apenas, 

sempre que necessário, utilizou-se compressas esterilizadas para limpar e/ou 

remover restos alimentares de forma a melhorar a observação. Um espelho 

dentário plano (Hu-Friedy - EUA), uma pinça (Hu-Friedy - EUA), uma sonda 

exploradora reta de ponta arredondada (Hu-Friedy - EUA), luvas de látex, máscara 

de exame, óculos de proteção, fio dentário, compressas, rolos de algodão e copos 

de plástico descartável foram os materiais usados no momento da observação, que 

teve o tempo médio de 25 minutos. Os dentes 18, 28, 38, 48 foram excluídos da 

observação clínica.   
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 A cada participante foi atribuído, sequencialmente, um número de 

identificação com quatro dígitos. Este número foi sempre coincidente nos vários 

procedimentos do estudo (questionário, observação intraoral e colheita de saliva), 

de modo a possibilitar a interligação dos dados para a análise estatística, mantendo 

a base de dados anonimizada.  

Foram fornecidas a cada participante instruções/conselhos sobre a higiene 

oral. Os doentes a quem foi identificado algum problema oral foram alertados a 

seguimento regular com o médico dentista. 

Foram realizadas fotografias da cavidade oral, explicito na explicação do 

estudo (Anexo 1) com consentimento informado (Anexo 2 e 3) sem identificação da 

face do participante que serviram apenas para este estudo, respeitando o tratado 

de Helsínquia(144). As fotografias só foram/serão veiculadas através de artigos 

científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e congressos, 

sem nunca ser possível a sua identificação. 

Seguiram-se os critérios de diagnóstico recomendado pela OMS para 

avaliação do exame oral.(112)  

 

1. Alterações nos tecidos moles  

A observação da cavidade oral começou com a observação das mucosas 

orais. Em relação às alterações dos tecidos moles foram registadas as lesões 

existentes no momento do exame e colhidas informações durante a anamnese. 

Esta observação iniciava-se pelo vermelhão labial superior e inferior, de seguida 

era observada a mucosa labial superior e inferior, seguindo-se a mucosa jugal, a 

mucosa vestibular, a gengiva, o palato, finalizando ao nível da língua.  

 

2. Defeitos de esmalte 

Todos os defeitos de esmalte foram devidamente registados e, em caso de 

dúvida, fotografados, sendo posteriormente classificados de acordo com a 

classificação de Aine (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Classificação dos defeitos do esmalte dentário na doença celíaca de 

acordo com Aine(88) 

Classificação Defeitos de Esmalte 

Grau I 
Defeito na coloração do esmalte; únicas ou múltiplas opacidades de cor creme, 

amarela ou castanha, com margens definidas ou difusas, sem brilho. 

Grau II 

Defeitos estruturais leves; superfície áspera, com ranhuras horizontais; 

opacidades e descolorações podem ser encontradas; toda a superfície do 

esmalte sem brilho. 

Grau III 

Defeitos estruturais evidentes; parte ou totalidade da superfície áspera, sulcos 

horizontais profundos que variam em largura ou que têm grandes sulcos 

verticais; grandes opacidades de diferentes cores e/ou fortes descolorações. 

Grau IV 

Defeitos estruturais severos; forma do dente alterada, pontas das cúspides 

pontiagudas e/ou bordos incisais irregularmente desgastados e ásperos, 

margens das lesões bem definidas; a lesão pode estar fortemente 

descolorada. 

 

No nosso estudo, a classificação proposta por Aine (88) foi utilizada para 

diagnóstico dos defeitos de formação de esmalte, pois é específica para a DC e 

classifica os defeitos em graus crescentes de gravidade, apesar de haver outras 

maneiras para a categorização das malformações de esmalte, como a 

diferenciação simples entre hipomineralizações e hipoplasias de esmalte.(145) No 

entanto, preferiu-se a utilização da classificação de Aine (88), a fim de tornar mais 

simples a comparação dos resultados com outros obtidos na literatura, já que a 

maioria dos trabalhos a utiliza, além de ser simples, direta e específica para a 

DC.(71)  

 

3. Cárie 

A idade é uma variável importante nos levantamentos epidemiológicos da 

cárie. Quanto maior é a idade, mais prolongada é a exposição dos dentes 

erupcionados aos fatores cariogénicos e por isso, dividiu-se em faixas etárias (6-

12 e 13-18 anos), de modo ser mais equiparável em ambos os grupos. 
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Não foi realizado qualquer tipo de exame imagiológico. 

Para o diagnóstico de cárie foram seguidos os procedimentos e critérios do 

ICDAS II (116). A aplicação dos critérios do ICDAS II para o diagnóstico de cárie 

tem a grande vantagem de efetuar o registo das cáries iniciais de esmalte, em 

estádio de pré-cavitação. O protocolo descrito por este sistema recomenda a 

secagem dos dentes antes do diagnóstico de cárie, tendo sido neste caso, realizada 

com compressas.  

O exame foi realizado de forma sistemática, iniciando pelo dente 16 ou 17 

(primeiro ou segundo molar permanente superior direito) e terminando no elemento 

46 ou 47 (primeiro ou segundo molar permanente inferior direito), ou no caso de 

indivíduos em fase de dentição temporária, do 55 (segundo molar temporário 

superior direito) ao 85 (segundo molar temporário inferior direito).  

O registo do ICDAS II utiliza dois dígitos para cada superfície. O primeiro 

dígito caracteriza a superfície e baseia-se na presença/ausência de selante (parcial 

ou integro) ou restauração (diferenciando o tipo de material restaurador) e o 

segundo dígito avalia o estádio da lesão de cárie.   

Os códigos da nomenclatura do ICDAS II encontram-se nas Tabelas 6 e 

7.(116) O observador tinha sempre disponível um documento, com todos os 

códigos do índice, de modo a poder esclarecer alguma dúvida que surgisse durante 

o decorrer das observações.  
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Tabela 6 - Classificação das superfícies dentárias em tipo e presença de 

restauração, de acordo como ICDAS II (116) 

Código Diagnóstico Critérios de diagnóstico 

0 
Superfície hígida, sem 

restauração ou selante 
Não é identificada qualquer restauração ou selante 

1 Selante parcial 
Selante presente, mas não cobre toda a 

fissura/fossa 

2 Selante total Selante presente e a cobrir toda a fissura/fossa 

3 
Restauração com material da 

cor do dente 

Restauração da cor do dente (ex.: compósito ou 

ionómero) 

4 Restauração de amálgama Restauração a amálgama 

5 Coroa de aço/metálica Apresenta uma coroa de aço/metálica 

6 
Coroa de porcelana, ouro ou 

faceta 
Apresenta uma coroa de porcelana, ouro ou faceta 

7 
Restauração fraturada ou 

perdida 

É observada uma fratura na restauração ou a 

restauração foi perdida 

8 Restauração temporária Está presente uma restauração temporária 

 

Tal como se pode verificar na Tabela 7, o sistema ICDAS II apresenta dois 

códigos para o registo dos estádios iniciais de cárie, que precedem a cavitação 

(códigos 1 e 2). Neste estudo, a recolha de dados do grupo DC foi realizada nas 

instalações do Centro Hospitalar São João, o que, não tornou possível realizar a 

secagem dos dentes com ar comprimido. Assim, o registo do código 1 não foi 

assinalado. Este aspeto está previsto neste sistema de diagnóstico em estudos 

epidemiológicos da cavidade oral, como é o caso do presente estudo. 
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Tabela 7 - Classificação das superfícies dentárias relativamente á presença ou 

não de cárie, de acordo com o ICDAS II (116) 

Código Diagnóstico Critérios de diagnóstico 

0 São 

Não há qualquer sinal de cárie após secagem de 5 segundos com 

ar comprimido. Coloração ao redor de uma restauração, não 

associada a cárie, deve ser classificada com este código. Fluorose 

dentária, defeitos do esmalte, colorações intrínsecas ou 

extrínsecas, não associadas a cárie, devem ter este código. 

1 
Primeira alteração visual 

do esmalte 

É visualizada uma lesão inicial de esmalte após secagem de 5 

segundos com ar comprimido. No entanto, nas fissuras podem ser 

vistas lesões escuras, sem necessidade de secagem. Estas lesões 

podem ser confundidas com pigmentação por café ou chá (código 

0), mas estas aparecem em todos os dentes e simetricamente. 

2 
Alteração evidente no 

esmalte 

A lesão inicial, branca ou castanha, é visualizada sem ser 

necessário secagem. Pode ter uma coloração branca ou castanha. 

3 
Cavidade no esmalte, sem 

dentina visível 

Visualiza-se perda de esmalte devido a cárie, mas sem dentina 

visível. A perda de estrutura pode ser confirmada com a utilização 

suave da sonda. Num dente restaurado onde existe uma 

descontinuidade entre o dente e a restauração, com menos de 0,5 

mm, mas associada a uma opacidade consistente com 

desmineralização, deve ser considerado este código. 

4 Sombra na dentina 

Este código caracteriza-se por uma sombra na dentina, mas com 

um esmalte aparentemente sem descontinuidade. Esta sombra é 

mais evidente com a superfície molhada. Tem uma coloração 

acinzentada, azulada ou acastanhada. Este código deve ser dado 

à superfície onde a cárie tem origem e não necessariamente onde 

a sombra é visualizada. 

5 
Cavidade evidente, com 

dentina visível 

Existe uma cavidade evidente e com dentina visível. Pode ser dado 

a um dente restaurado com uma descontinuidade maior que 0,5 

mm, entre a restauração e o dente e com dentina exposta. 

6 

Cavidade evidente e 

extensa, com dentina 

visível 

Existe uma extensa cavidade, com dentina visível e que afeta pelo 

menos 50% da superfície dentária ou a polpa. 
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Neste sistema existem, ainda, códigos específicos para os dentes não 

presentes na cavidade oral (Tabela 8).(116) 

 

Tabela 8 - Nomenclatura do Sistema Internacional de Avaliação e Deteção de 

Cáries, de acordo com o ICDAS II,  para dentes ausentes(116) 

Código Diagnóstico 

97 Extraído por cárie 

98 Perdido por outro motivo 

99 Não erupcionado 

P Implante 

 

 A avaliação do índice ICDAS II, por superfície dentária, também foi feita 

considerando as cáries encontradas só em esmalte (apenas os códigos 2 e 3) e em 

dentina (exceto os códigos 2 e 3).  

A utilização de um novo sistema de diagnóstico pode ser considerada 

desvantajosa, principalmente no que diz respeito à comparação com resultados 

obtidos da literatura bibliográfica, que utiliza diferentes critérios. Por este motivo, a 

avaliação do índice ICDAS II foi ainda convertida numa avaliação por dente para 

ser permitida a comparação com o índice CPO, que consiste, na soma do número 

de superfícies cariadas, perdidas e restauradas/obturadas na dentição permanente. 

Um dente com superfícies restauradas e cariadas foi considerado, apenas, cariado. 

Sendo assim, foi criado o parâmetro C3-6PO, que excluiu os dentes que possuíam 

apenas lesões incipientes (estádios iniciais de cárie que precedem a cavitação) de 

modo a ser mais equiparável ao índice CPO. Também foi criado o parâmetro C2-

3PO para avaliação das cáries encontradas só em esmalte e o parâmetro C4-6PO 

para avaliação das cáries encontradas em dentina.  
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4. Microbioma oral 

Os géneros Streptococcus spp. e os Lactobacillus spp. são frequentemente 

associados à etiologia da cárie.(146-148) Nas situações em que o pH atinge valores 

na ordem dos 5, o S. mutans e os Lactobacillus spp. tornam-se dominantes por 

serem acidotolerantes, e pelo facto, de serem também acidogénicos, quanto mais 

proliferam mais o valor de pH baixa.(92, 146, 147) Sendo assim para determinar o 

risco de cárie é essencial conhecer a abundância relativa destes dois grupos de 

microrganismos da cavidade oral. Neste estudo, no entanto, não foi possível fazer 

a contagem bacteriana dos Lactobacillus spp. pois o objetivo era detetar os 

microrganismos por técnicas de quantificação moleculares e não foram 

identificados primers que permitissem uma identificação específica do género por 

RT-PCR. Os primers normalmente utilizados são para algumas espécies do género 

Lactobacillus e não para o género na sua totalidade. Apenas a sequenciação do 

DNA bacteriano da saliva teria permitido uma análise deste tipo o que teria custos 

não comportáveis no âmbito deste estudo. A realização das 

identificações/quantificações de Streptococcus e Lactobacillus por técnicas de 

cultura teria também sido possível, mas esta apresenta a grande desvantagem de 

ter um viés para as espécies que são mais cultiváveis e, portanto, não reflete de 

forma exata o potencial cariogénico do microbiota oral.  

Sendo assim, neste estudo, foram utilizados os seguintes indicadores para 

caracterizar o microbioma oral: 

 um indicador de carga total bacteriana: -16s é uma molécula universalmente 

presente em todas as bactérias e os primers utilizados permitem identificar 

zonas conservadas destas moléculas. Com esta determinação é possível 

estimar a quantidade total de bactérias que as crianças tinham na saliva e inferir 

da higiene oral. (149) 

  um agente etiológico da cárie (Streptococcus mutans) que embora não seja o 

único é dos mais associados com a cárie e dos mais quantificados noutros 

estudos e portanto sobre o qual existe muita bibliografia para comparação.(92)  

  um microrganismo (Candida albicans) oportunista que tem os seus números 

aumentados em situações de diminuição do fluxo salivar, em doenças 
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sistémicas, e outros fatores e que, portanto, se revela interessante avaliar na 

doença celíaca. 

 

5. Recolha de saliva 

Para este estudo foi recolhida saliva total não estimulada a todos os 

participantes dos dois grupos (celíacos e controlo). A recolha de saliva foi realizada 

antes da observação intraoral, tendo em conta os horários das refeições e da 

escovagem dentária dos participantes. A recolha foi realizada pelo menos 1 hora 

após a escovagem dos dentes, ou após a ingestão de alimentos sólidos ou líquidos, 

ou ainda após algum exercício ou atividade física.  

O material utilizado na colheita foi o seguinte: rolos de algodão número 2 

esterilizados; pinça (Hu-Friedy - EUA); tubo de 50 mL com 10 mL de água potável 

e sempre da mesma marca de água; tubo de 15 mL estéril e devidamente 

etiquetado contendo 1 ponta de micropipeta de 1000 µL e arca frigorífica para 

acondicionamento das amostras. 

A saliva total dos dadores foi recolhida de forma não estimulada segundo o 

protocolo preconizado no SalivaTec (figura 8). (150) De forma resumida, os 

participantes bochechavam com água, durante 30 segundos e depois colocavam o 

bochecho para um tubo de 50 mL. O bochecho recolhido foi utilizado para 

caracterização do microbioma oral. Depois, esperou-se 1 minuto para voltar ao 

estado salivar normal. Posteriormente, colocou-se 2 rolos de algodão número 2 

estéreis debaixo da língua durante 2 minutos. Após este tempo, os algodões foram 

colocados dentro do tubo de 15mL, utilizando luvas para o efeito.  

Todos os tubos foram devidamente identificados com um número de quatro 

dígitos e foram colocados numa arca com gelo picado para ser feito o transporte 

até ao local de processamento e armazenamento. 
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Figura 8 - Protocolo de recolha da saliva  

[Fonte Rosa et al., 2016(142)] 
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Processamento e Armazenamento das Amostras 

O processamento e o armazenamento das amostras da saliva foram 

realizados de acordo com o protocolo de controlo de qualidade de amostras 

estabelecido no SalivaTec.(150)  

Procedeu-se à centrifugação das amostras a 10.000 RCFs, durante 10 

minutos a 4ºC, para a remoção da saliva dos rolos de algodão e com a saliva obtida 

foi avaliado: volume total (usando uma micropipeta), a concentração de proteína 

(através do NanoVueTM) e o pH (utilizando um microeléctrodo Hanna HI1083B).  

Todas as amostras foram aliquotadas para armazenamento numa arca 

congeladora a -80ºC, destinadas a posterior avaliação por eletroforese capilar e 

multiplex.  

1. Saliva Print – perfil total de proteínas na saliva 

O perfil de proteínas da saliva (SalivaPrint) foi obtido por eletroforese capilar, 

usando o sistema Experion™ Automated Electrophoresis System (Biorad) em chips 

standard de proteínas (Experion™ Pro260 Analysis Kit).  

As amostras foram analisadas de acordo com as especificações técnicas 

fornecidas pela Biorad. Resumidamente, 4 μL de amostra são misturados com 2 μL 

de um tampão redutor e fervidos durante 10 minutos a 95-100ºC. Posteriormente 

adicionam-se 84 μL de água ultrapura a cada amostra. Cada chip é impregnado 

com o gel de coloração numa estação de preparação e carregado com 6 μL de 

cada amostra preparada como descrito acima. 

O marcador de pesos moleculares Pro260 incluído no kit foi utilizado como 

padrão. A curva de calibração utilizada em todas as análises foi feita usando um 

padrão interno fornecido pelo fabricante. Este método tem uma resolução de 2,5 - 

2000 ng/mL de proteína e consegue separar proteínas de 10 - 260 kDa. 

O perfil de proteínas e a quantificação das bandas foram obtidas com 

recurso ao Experion™ Software, version 3.20. 

O perfil de proteínas obtido nesta secção foi utilizado para selecionar as 

amostras com qualidade suficiente para realizar a quantificação de biomarcadores 

inflamatórios. 
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2. Quantificação de biomarcadores inflamatórios na saliva 

As interleucinas, IL10, IL1B e IL17, foram avaliadas através da tecnologia 

Multiplex (Bio-Plex® MAGPIX™ Multiplex Reader), utilizando o kit Milliplex 

HSTCMAG-28SK-03.Hu. High Sens. T Cell Mag, segundo instruções do fabricante, 

em amostras previamente selecionadas de acordo com o perfil total de proteínas 

determinado anteriormente.  

Resumidamente, as amostras são centrifugadas a 10.000 x g durante 10 

minutos e diluídas 1: 2 com tampão de ensaio. Em seguida, 25 µL de cada amostra 

são misturados numa placa de 96 poços com microesferas magnéticas codificadas 

por fluorescência e revestidas com anticorpos de captura específicos para cada 

analito, permitindo deste modo a quantificação simultânea de múltiplos analitos 

numa amostra.  

Após a captura dos analitos pelas microesferas, um anticorpo de deteção 

biotinilado liga-se a esse complexo. A estreptavidina PE liga-se então como uma 

molécula sinal. No interior do instrumento, as esferas magnéticas são mantidas 

numa monocamada por um íman, onde dois LEDs são utilizados para excitar o 

corante específico da microesfera e o corante da molécula sinal, respetivamente. 

Uma câmara C captura essas imagens, que são então analisadas pelo software 

BioPlex Data Pro ™. 

3. Caracterização do microbioma oral  

3.1.Extração do ADN de culturas puras e de saliva 

Obteve-se ADN de amostras de bochecho utilizando o E.Z.N.A.® Forensic 

DNA Kit (OMEGA Bio-tek) e seguindo as instruções do fabricante.  

Utilizou-se 180 µL de PBS (Tampão Fosfato-Salino do inglês Phosphate 

saline buffer) para ressuspender o pellet, seguido de centrifugação e remoção do 

sobrenadante antes de iniciar o protocolo. O pellet é o agregado que fica depois da 

centrifugação. Ou seja, a partir da saliva extraem-se as células que estão em 

suspensão por centrifugação e é feita uma lavagem com PBS que é um tampão. 

Foi realizado o protocolo específico para isolamento de DNA bacteriano. 
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A concentração e a qualidade de ADN no volume final foram determinadas 

por espetrofotometria (mySpec, VWR) em que foi medida a absorvência a 260 e 

280 nanómetros e calculada a concentração de DNA e o rácio 260/280. 

3.2.Reação qPCR 

Para a quantificação de Candida albicans e Streptococcus mutans, foi 

utilizado o NZYSpeedy qPCR Green Master Mix (nzytech) com os pares de primers 

abaixo descritos (Tabela 9). 

A amplificação e deteção de ADN pela técnica de polimerase chain reaction 

(qPCR) em tempo real foi realizado no CFX ConnectTM Real-Time System 

(Biorad®) com placas de 96 poços. A reação de qPCR baseia-se na utilização de 

primers para fazer a amplificação específica de determinados genes. Os primers 

são sequências de RNA que vão ter afinidade para o DNA no local do genoma 

pretendido. Neste caso usamos o gene 16S nas suas partes conservadas para 

avaliação da carga bacteriana total; primers específicos para Streptococcus mutans 

e específicos para Candida albicans. 

A reação qPCR realizou-se num volume total de 10 µL contendo 100 nmol/L 

de cada primers forward e reverse (ou seja, iniciador direto e reverso, ou 5' e 3') e 

também 1 µL de amostra de ADN cuja concentração foi ajustada para cerca de 5 

ng/µL.  

Para a amplificação de ADN utilizaram-se as seguintes condições 98ºC por 

2 min, 98ºC por 5 segundos e 60ºC por 5 segundos sendo os últimos dois passos 

repetidos durante 40 ciclos.  

Após a amplificação foi feita uma análise à curva de melting para verificar se 

a amplificação tinha sido específica. Em qPCR quantitativo a enzima responsável 

pela amplificação tem fluorescência e cada vez que faz a amplificação de uma 

cadeia molde há a emissão de um sinal fluorescente. Como controlo de qualidade 

nas corridas de RT-PCR (Real Time- polimerase chain reaction) são feitas curvas 

de melting que asseguram que a separação das cadeias copiadas ocorre a uma 

temperatura compatível com a sequência amplificada. 
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Tabela 9 - Sequência de primers, tamanho do fragmento amplificado (pb), e 

temperatura de hibridização utilizados para as reações de PCR. 

Alvo Primer e sequência (5´- 3') 

Tamanho  

Fragmento 

amplificado 

(pb)  

Temperatura 

hibridização 

(ºC) 

Candida 

albicans 

SAP10F CCCGGTATCCAATAGAATCGAA 

78 60 

SAP10R TCAGTGAATGTGACGAATTTGAAGA 

S. mutans 

gftBF GCCTACAGCTCAGAGATGCTATTCT 

114 60 

gftBR GCCATACACCACTCATGAATTGA 

Carga 

bacteriana 

Eub338F ACTCCTACGGGAGGCAGCAG 

200 60 

Eub518R ATTACCGCGGCTGCTGG 

 

3.3.Curva de Calibração 

A análise quantitativa implica a construção de curvas standards com 

concentrações conhecidas para os fragmentos a amplificar na reação qPCR. Para 

a carga total bacteriana a curva standard foi obtida a partir de 16S amplificado com 

os pares de primers Eub338F e Eub518R (Tabela 9). O mesmo procedimento foi 

realizado para C. albicans ATCC 90028 e para S. mutans CCUG 45091 com os 

pares de primers SAP10F e SAP10R e gftBF e gftBR, respetivamente (Tabela 9).  

O produto amplificado foi purificado com o kit NZYGelpure (nzytech Lisbon, 

PT) e inserido no vector pNZY28 (nzytech, Lisbon, PT) seguido da transformação 

de Escherichia coli NZYStar Competent cells (nzytech, Lisbon, PT). O plasmídeo 

que contém o fragmento de interesse foi usado como standard tanto para C. 

albicans como para S. mutans. 
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Seis diluições standard (não-zero) seriadas foram analisadas em triplicado 

em cada alvo. O número de cópias do grupo alvo para cada reação foi calculado 

através da divisão da concentração de ADN pela massa do plasmídeo com o 

fragmento de interesse considerando que cada par de bases têm uma massa de 

660 g/mol. 

Aspetos éticos  

O estudo teve parecer positivo pela comissão de Ética do Centro Hospitalar 

São João (Anexo 5) e pela comissão de Ética da Faculdade de Medicina Dentária 

da Universidade do Porto (Anexo 6). O estudo foi aprovado pelo Conselho Científico 

da FMDUP (Anexo 7). 

Relativamente ao consentimento informado e confidencialidade foram 

respeitadas neste estudo a generalidade das regras de conduta expressas na 

Declaração de Helsínquia e a legislação nacional em vigor garantindo a necessária 

confidencialidade das informações pessoais recolhidas.  

Todos os legítimos representantes dos participantes ou os participantes com 

idade superior a 16 anos assinaram o consentimento informado (Anexo 2 e 3). 

Todas as folhas com informação que identifiquem os participantes foram tratadas 

separadamente e introduzidas numa base de dados para o efeito à qual só teve 

acesso o investigador responsável. 

Descrição e operacionalização das variáveis 

As variáveis foram classificadas, tendo em conta a sua finalidade e tipo de 

informação recolhida, em variáveis de identificação; em variáveis associadas aos 

antecedentes pessoais e familiares; em variáveis relacionadas com os dados 

antropométricos e analíticos da criança/ adolescente; em variáveis relacionadas 

com a história dentária; em variáveis relacionadas com os tecidos moles; variáveis 

relacionadas com os defeitos de esmalte; variáveis relacionadas com a cárie e em 

variáveis relacionadas com a recolha de saliva. 
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1. Variáveis de identificação (informação geral) 

Grupo – Dividiu-se em doença celíaca e controlo, sendo atribuída uma designação 

numérica para tratamento estatístico.  

 

Idade – A idade foi registada como uma variável numérica, considerando o número 

de anos e meses completos que o participante tinha à data da recolha dos dados 

para facilidade de tratamento dos dados. As idades foram posteriormente divididas 

em duas faixas etárias: dos 6 aos 12 e dos 13 aos 18. Para efeitos do cálculo da 

idade foi considerado o último aniversário e não o seguinte, ou seja, se o paciente 

tivesse 12 anos e onze meses era considerado 12 anos e era colocado no grupo 

dos 6 aos 12 anos. 

 

Sexo – O sexo foi registado como uma variável nominal e dicotómica (feminino ou 

masculino), sendo atribuída uma designação numérica para tratamento estatístico.  

 

Distrito – O distrito correspondente ao local de residência foi registado como uma 

variável nominal, sendo atribuída uma designação numérica para tratamento 

estatístico. 

 

Grau de escolaridade – O ano escolar foi registado como uma variável ordinal, 

sendo atribuída uma designação numérica para tratamento estatístico. 

 

2. Variáveis associadas aos antecedentes pessoais e familiares 

Tratamento médico – se a criança/adolescente estivesse a fazer algum tratamento 

por questões médicas era registado como uma variável nominal (sim ou não), 

sendo atribuída uma designação numérica para tratamento estatístico. Se 

respondesse sim, era perguntado qual o tratamento, sendo registado como uma 

variável nominal (nome do tratamento), sendo atribuída uma designação numérica 

para cada para tratamento estatístico.  
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Medicação – Registado como uma variável nominal (sim ou não), sendo atribuída 

uma designação numérica para tratamento estatístico. Se respondesse sim, era 

perguntado qual o medicamento, sendo registado como uma variável nominal 

(nome do medicamento), sendo atribuída uma designação numérica para cada 

para tratamento estatístico.  

 

Doenças – Registado como uma variável nominal (nome da doença), sendo 

atribuída uma designação numérica para cada para tratamento estatístico.  

 

Doença hereditária familiar – Registado como uma variável nominal (sim ou não), 

sendo atribuída uma designação numérica para tratamento estatístico.  

 

Familiar com doença celíaca – Registado como uma variável nominal e 

dicotómica (sim ou não). Os que respondiam sim especificavam qual o familiar. 

 

Início da dieta isenta de glúten – Registado como variável ordinal em 3 grupos 

(menos de 1 ano, entre 1 e 5 anos e mais de 5 anos), sendo atribuída uma 

designação numérica para tratamento estatístico. Esta variável só estava 

relacionada com a criança/adolescente com DC. 

 

3. Variáveis relacionadas com os dados antropométricos e 

analíticos da criança/adolescente 

Peso – Registado como uma variável numérica (Kg). 

 

Estatura – Registado como uma variável numérica (m). 

 

z-score IMC – Registado como uma variável numérica e expressa em z-scores, 

calculado pelo software WHO AnthroPlus.  

 

Anticorpo antitransglutaminase – Registado como uma variável numérica 

(U/mL). Posteriormente foi categorizado numa variável ordinal, em que se o valor 

fosse inferior a 7 foi considerado normal e maior ou igual a 7 considerado positivo. 
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4. Variáveis relacionadas com a história clínica dentária 

Número de Escovagens diárias – Registado como variável numérica. Manteve-

se a designação numérica a cada valor para tratamento estatístico.  

 

Uso de Fio dentário – Registado como uma variável nominal e dicotómica (Sim ou 

Não).  

 

Uso de flúor – Registado como uma variável nominal e dicotómica (Sim ou Não).  

 

Tratamento dentário – Registado como uma variável nominal e dicotómica (Sim 

ou Não).  

 

Último tratamento dentário – Registado como variável ordinal em 3 grupos 

(menos de 1 ano, mais de 1 ano ou nunca foi), sendo atribuída uma designação 

numérica para tratamento estatístico. 

 

Motivo da consulta – Registado como uma variável nominal (rotina, dor, cárie e 

outro), sendo atribuída uma designação numérica para cada categoria para 

tratamento estatístico.  

 

5. Variáveis relacionadas com os tecidos moles 

Para avaliação das alterações da mucosa oral examinou-se os lábios 

superior e inferior, a mucosa labial superior e inferior, a mucosa jugal, a mucosa 

vestibular, a gengiva, o palato e a língua. As lesões detetadas foram interpretadas 

e registadas na ficha clínica (Anexo 4). 

 

Alterações nos tecidos moles – Registado como uma variável nominal (queilite 

angular, glossite atrófica, língua geográfica e ulcerações aftosas), sendo atribuída 

uma designação numérica para tratamento estatístico.  
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Ulcerações aftosas – Registado como uma variável nominal (sim ou não), sendo 

atribuída uma designação numérica para tratamento estatístico. Se a resposta 

fosse sim seria ainda registado quantas aftas como uma variável numérica. A 

avaliação foi realizada por meio de exame físico intraoral e no relato de história 

pregressa. 

 

Localização das ulcerações aftosas – Registado como uma variável nominal 

(lábio, mucosa jugal, língua, pavimento da boca, ou combinação de localizações), 

sendo atribuída uma designação numérica para cada categoria para tratamento 

estatístico.  

 

Frequência das ulcerações aftosas – Registado como uma variável ordinal e para 

efeitos de tratamento estatístico recategorizado em 3 grupos: Mensal ou Bimensal, 

Trimensal, e Raro ou Não sabe. 

 

6. Variáveis relacionadas com os defeitos de esmalte  

Os defeitos de esmalte foram registados pela classificação de Aines já 

descrita anteriormente na tabela 5. Em caso de dúvida acerca da presença da 

anormalidade, a superfície foi considerada “normal” (Grau 0). 

O número de defeitos de esmalte por individuo foi categorizado em zero e 

pelo menos (≥) um. Os defeitos de esmalte foram registados como: simétricos ou 

específicos e inespecíficos. Foram considerados simétricos quando a sua a 

apresentação envolvia os mesmos dentes nas hemiarcadas direita e esquerda. Os 

inespecíficos foram considerados se um único dente em uma hemiarcada 

(assimétrico) fosse afetado. 

 

7. Variáveis relacionadas com a cárie 

Um dente foi considerado presente na arcada dentária quando qualquer 

porção da coroa estivesse erupcionada. Foi usado a classificação de ICDAS II, já 

descrita anteriormente na tabela 6, 7 e 8. 
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8. Variáveis relacionadas com a saliva 

pH salivar – Registado como uma variável numérica. 

 

Concentração de proteína total na saliva – Registado como uma variável 

numérica (µg/mL). 

 

Fluxo salivar – Registado como uma variável numérica (µL/min). 

 

9. Variáveis relacionadas com o microbioma oral 

Streptococcus mutans – Registado como uma variável numérica. (nº de 

moléculas/ µL) 

 

Candida albicans – Registado como uma variável numérica. (nº de moléculas/ µL) 

 

Carga bacteriana total – Registado como uma variável numérica. (UFC/ml) 

 

10. Variáveis relacionadas com os biomarcadores salivares 

 

IL-10 – Registado como uma variável numérica (unidade de fluorescência). 

 

IL-17 – Registado como uma variável numérica (unidade de fluorescência). 

 

IL-1B – Registado como uma variável numérica (unidade de fluorescência). 
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Análise de dados estatísticos 

Os dados foram analisados usando o software IBM SPSS Statistics 24.0 e 

25.0 (IBM Corp., Armonk, N.Y., EUA), considerando um nível de significância de 

0,05 (α = 0,05) para todos os procedimentos de inferência estatística.  

As variáveis qualitativas nominais e ordinais foram descritas através de 

contagens e sua relativização em percentagem (%). Nesta situação encontram-se, 

entre outras, os defeitos de esmalte (classificação e número/indivíduo).  

A variável quantitativa discreta, número de escovagens diárias, foi 

representada como se ordinal se tratasse (contagem e %).  

A variável quantitativa idade foi descrita utilizando a média e respetivo desvio 

padrão, por não ter apresentado fuga à normalidade (avaliado através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov).  

As variáveis quantitativas relativas a número de superfícies com 

determinado critério de classificação segundo ICDAS II, para dentição temporária 

ou dentição permanente, foram descritas através de mediana e correspondentes 

percentis 25 e 75 (amplitude interquartilica) e ainda mínimo e máximo contabilizado, 

uma vez que nenhuma destas variáveis apresentou normalidade (teste de 

Kolmogorov-Smirnov) e ainda que essa falta de normalidade se ficou a dever à falta 

de simetria da distribuição. 

O trabalho de campo foi realizado exclusivamente pela autora do estudo. 

Desta forma, todas as observações intraorais foram realizadas por um único 

observador, não se colocando a questão da variabilidade entre observadores. No 

entanto, foi necessário verificar o grau de variabilidade intraobservador, ao longo 

do tempo. Para esta finalidade, efetuaram-se 16 observações duplas, que 

corresponderam a cerca de 10% do total das observações intraorais realizadas. 

Todas as observações duplas foram feitas no grupo controlo. Para o cálculo da 

concordância intraobservador foi utilizado o coeficiente Kappa de Cohen para 

observações dicotómicas e coeficiente Kappa de Cohen ponderado para 

observações ordinais, tendo sido obtido um valor de 0,875 e 0,915 respetivamente, 

com o respetivo intervalo de confiança a 95% de 0,811 - 0,921. Este valor pode ser 
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considerado como “quase perfeito” pois corresponde a uma gama de valores 

contidos entre 0,81 e 1,00.(142)  Para avaliação do examinador, e confirmação da 

calibragem do observador, foram feitas observações no grupo controlo por outro 

médico dentista treinado, de modo a verificar, se as avaliações do examinador 

principal estariam corretas. A fim de verificar a concordância interobservador, uma 

amostra aleatória 16 doentes (10% da amostra total) foi selecionada e o exame 

clínico repetido por ambos. As observações duplas foram, sempre que possível, 

realizadas em dias diferentes. No entanto, a distância entre as observações não foi 

demasiada (no máximo 30 dias) de modo a não existirem grandes alterações do 

estado de saúde oral. (112) O teste Kappa para a concordância foi de 0,83, com 

erro padrão de 0,04.(142) Pode-se  considerar que o observador aplicou os critérios 

de diagnóstico de modo constante ao longo do estudo.  

A avaliação de diferenças de contagens/proporções por grupo (DC e 

Controlo) foi realizada através de testes de qui-quadrado para variáveis qualitativas 

nominais ou ordinais ou por teste de Fisher (quando os pressupostos de 

frequências esperadas para o teste de qui-quadrado não se verificavam, impedindo 

a sua utilização), e teste t Student para a comparação da idade média. Ainda para 

a idade média de cada grupo foi calculado o intervalo de confiança com 95% de 

confiança.  

Para a prevalência de pelo menos 1 dente com defeito de esmalte (na 

amostra representado por contagem e respetiva percentagem) foi também 

estimado para a população através de intervalo de confiança segundo o método 

exato. 

A comparação do número mediano de superfícies com determinado critério 

de classificação segundo ICDAS II (na dentição temporária e separadamente para 

a dentição permanente) por grupo DC e controlo foi realizada através do teste de 

Mann-Whitney para dois grupos independentes, e a comparação (em cada grupo) 

do número mediano nas cinco superfícies (vestibular, palatina, mesial, distal e 

oclusal) foi realizada através do teste de Friedman para mais de dois grupos 

relacionados. Sendo detetada diferença significativa no número mediano de 

superfícies por tipologia de superfície, a identificação do grupo/superfície com valor 

mediano de superfícies significativamente diferentes foi realizada por testes à 

posteriori de Wilcoxon com correção de Bonferroni.  
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A indicação de diferenças significativas nas tabelas foi feita atribuindo letras 

do alfabeto, sendo a letra “a” atribuída à categoria com contagem significativamente 

superior e “b” à menor, e assim sucessivamente até à menor de todas, ou à 

mediana das observações. Se duas letras diferentes, por exemplo “a,b” são 

atribuídas a um grupo/categoria, é por que esse grupo não difere significativamente 

de todos os identificados com “a” e com “b”. O mesmo se aplica à utilização de 

letras maiúsculas (apenas utilizadas nos casos de avaliação de diferenças por 

grupo e superfície dentária).   

A prevalência de cárie em dentição temporária e permanente (pelo menos 

uma superfície cariada, independentemente do número de superfícies cariadas por 

dente) foi comparada entre grupos e faixas etárias através de testes de qui-

quadrado.  

Foi realizada a comparação de pH e concentração de proteínas na saliva e 

ainda o fluxo salivar por entre o grupo controlo e o grupo celíaco, e ainda entre três 

subgrupos do grupo celíaco, separaram-se os participantes de acordo com o tempo 

que faziam a dieta sem glúten (DIG <1 ano; 1-5 anos; e >5 anos) e o grupo controlo. 

A comparação entre dois grupos (DC versus controlo; tem cárie versus não) foi 

realizada com testes t de Student após verificação da normalidade da distribuição 

de pH, concentração de proteína e do fluxo salivar. A comparação dos três grupos 

celíacos (de acordo com tempo de DIG) com o grupo controlo foi efetuada através 

de ANOVA (para cada variável) seguidas do teste de comparação à posteriori de 

Dunnett para detetar que grupo ou grupos diferiam significativamente do controlo. 

A possibilidade de relação entre número de superfícies cariadas em dentição 

temporária ou permanente (foi somado o número de cáries nas duas dentições, 

apresentado por superfície, para representar a situação de cárie por superfície e 

individuo naquele momento) e variáveis relativas à saliva (pH, concentração de 

proteínas e o fluxo salivar) foi pesquisada através de coeficientes de correlação de 

Spearman dado a existência de não normalidade da variável “número de 

superfícies cariadas”. 

Nestas variáveis medidas na saliva (pH, concentração de proteína e do fluxo 

salivar) a pesquisa de interações com as variáveis como grupo de estudo, faixa 

etária e sexo foi realizada através de ANOVA a três fatores, completa, testando-se 

efeitos principais e interações. A utilização de testes paramétricos foi possível pela 
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presença de normalidade (teste Kolmogorov-Smirnov ou Teste de Shapiro-Wilks 

para grupos de dimensão inferior a 30) e homogeneidade de variâncias (teste de 

Levene) dos dados destas variáveis (pH, concentração de proteínas e fluxo) 

medidas na saliva. 

A comparação das contagens microbiológicas (Streptococcus mutans, 

Candida e carga bacteriana total) por grupo de estudo, faixa etária, e presença de 

cárie (sim, não), foi pesquisada através de testes de Mann-Whitney, após 

verificação de não normalidade da distribuição destas contagens por grupo (teste 

de Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilks, conforme dimensão dos grupos).
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Descrição da Amostra 

Trata-se de uma amostra homogénea constituída por 80 doentes celíacos e 

80 indivíduos do grupo controlo, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 

anos, de ambos os sexos, sem diferença significativa entre grupos relativamente 

às variáveis idade (p=0,172), faixa etária (p=0,080), sexo (p=0,631) e grau de 

escolaridade (p=0,159). Em relação à variável distrito, encontraram-se diferenças 

significativas entre ambos os grupos (p<0,001), (Tabela 10) 

 

Tabela 10 - Caracterização sociodemográfica da amostra: doença celíaca versus 

grupo controlo 

Variável Característica 
DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

Idade (anos) 

média (DP) 13,3 (3,5) 12,5 (3,7) 
0,172* 

 
IC95% média 12,5-14 11,7-13,3 

min-max 6,5-18,7 7-18,9 

Faixa etária 
6-12 30 (37,5) 41 (51,3) 0,080** 

 13-18 50 (62,5) 39 (48,8) 

Sexo 
 

Feminino 48 (60) 45 (56,3) 0,631** 
 Masculino 32 (40) 35 (43,8) 

Distrito 

Aveiro 8a (10) 1b (1,3) 

<0,001** 
 

Braga 7a (8,8) 1b (1,3) 

Castelo Branco 0 (0) 1b (1,3) 

Porto 55b (68,8) 77a (96,3) 

Viana do Castelo 5a (6,3) 0b (0) 

Vila Real 5a (6,3) 0b (0) 

Grau Escolaridade 

1º Ciclo 19 (23,8) 28 (35) 

0,159** 

2º Ciclo 8 (10) 13 (16,3) 

3º Ciclo 25 (31,3) 18 (22,5) 

Secundário 26 (32,5) 21 (26,3) 

Universidade 2 (2,5) 0 (0) 
DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste t, ** teste qui-quadrado; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas 

na contagem da característica entre grupos, de acordo com o teste de qui-quadrado. 
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Não se encontrou diferença estatística entre o grupo DC versus grupo 

controlo, quando subdivididos nas duas faixas etárias, relativamente à variável 

sexo, verificando-se que os grupos são homogéneos mesmo quando divididos nas 

diferentes faixas etárias (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Comparação nas diferentes faixas etárias da variável sexo no grupo 

doença celíaca versus grupo controlo  

Faixa etária Sexo 
DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

6-12 anos 

Feminino 21 (70) 28 (68,3) 

0,878* 

Masculino 9 (30) 13 (31,7) 

13-18 anos 

Feminino 27 (54) 17 (43,6) 

0,330* 

Masculino 23 (46) 22 (56,4) 

  DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste qui-quadrado. 

 

História Clínica Geral 

No que diz respeito à história clínica observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas em relação à varicela, sendo esta mais frequente no 

grupo DC (p<0,001) (Tabela 12). 
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Tabela 12 - História clínica geral nos grupos doença celíaca versus controlo 

História 

clínica geral 
Característica 

DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

Tratamento médico Sim 6 (7,5) 2 (2,5) 0,276* 

Medicação Sim 6 (7,5) 2 (2,5) 0,276* 

Varicela Sim 58a (72,5) 31b (38,8) <0,001** 

Sarampo Sim 2 (2,5) 4 (5) 0,681* 

Rubéola Sim 1 (1,3) 0 (0) 1,000* 

Doença hereditária 

familiar 
Sim 18 (22,5) 8 (10) 0,052 * 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste Fisher, ** teste qui-quadrado; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas 

na contagem da característica entre grupos, de acordo com o teste de qui-quadrado. 

 

 

Foram encontrados 14 (17,5%) indivíduos do grupo DC apresentavam um 

familiar com doença celíaca (Tabela13). 

 

Tabela 13 - Estudo dos antecedentes familiares de doença celíaca nos pacientes 

do grupo doença celíaca 

Variável 
DC n (%) 

n=80 

Familiar com DC 14 (17,5) 

Pai 1 (1,3) 

Mãe 3 (3,8) 

Irmãos 2 (2,5) 

Outros 8 (10) 

                                          DC- Doença celíaca. 
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No grupo DC, 57 (71,3%) dos doentes já fazia a dieta isenta de glúten há 

mais de 5 anos (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Estudo de relação do número de anos de dieta isenta de glúten no 

grupo de doença celíaca 

Tempo de DIG 

(anos) 

DC n (%) 

n=80 

Média (DP) 8,1 (4,8) 

Min-max 0-17 

<1 ano 7 (8,8%) 

1-5 anos 16 (20%) 

>5 anos 57 (71,3%) 

                       DC- Doença celíaca; DIG- Dieta isenta de glúten, DP- Desvio Padrão; Min- Mínimo, Max- máximo. 

Caraterização do estado nutricional 

Relativamente à caraterização do estado nutricional, a maioria das 

crianças/adolescentes eram eutróficos e não se encontrou diferença estatística 

entre os grupos (p=0,214) (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Caraterização do estado nutricional por z-score IMC nos dois grupos: 

doença celíaca e controlo 

 

Índice z-score IMC 

DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

Desnutrição 11 (13,8) 6 (7,5) 

0,214* 

 
Eutrofia 52 (65) 49 (61,3) 

Excesso peso/ obesidade 17 (21,3) 25 (31,3) 

                   DC- Doença celíaca, C- Controlo; IMC- índice de massa corporal; * teste qui-quadrado. 

Não existe diferença estatisticamente significativa em relação ao índice z-

score IMC, nas diferentes faixas etárias, entre o grupo DC versus grupo controlo 

(Tabela 16). 
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Tabela 16 -  Estudo de comparação do índice z-score IMC nas diferentes faixas 

etárias entre os dois grupos: doença celíaca e controlo  

Índice 

z-score IMC 

6-12 anos 

n (%) 
p 

13-18 anos 

n (%) 
p 

 
DC 

n= 30 

C 

n= 41 
 

DC 

n= 50 

C 

n= 39 
 

Desnutrição 3 (10) 5 (12,2) 

0,534* 

8 (16) 1 (2,6) 

0,099* Eutrofia 20 (66,7) 22 (53,7) 32 (64) 27 (69,2) 

Excesso peso/ 

obesidade 
7 (23,3) 14 (34,1) 10 (20) 11 (28,2) 

          DC- Doença celíaca, C- Controlo; IMC- índice de massa corporal; * teste qui-quadrado. 

 

No estudo de comparação entre grupos relativamente ao número de anos 

de DIG e o índice z-score IMC, verificou-se que os que têm um IMC 

correspondente a obesidade faziam DIG há mais tempo, embora não se tenha 

encontrado diferenças significativas entre grupos (Tabela 17 e Figura 9) (p=0,406). 

 

Tabela 17 - Estudo de comparação do índice z-score IMC com o número de anos 

de dieta isenta de glúten na doença celíaca  

Índice 

z-score IMC 

DIG<1 ano 

n= 7 

DIG 1-5 anos 

n= 16 

DIG>5 anos 

n= 57 
p 

Média (DP) -0,3 (0,7) 0,1 (0,9) 0,2 (1) 

0,406* Min-max -1,6 a 0,5 -1,3 a 1,5 -2,3 a 2,7 

Me (P25; P75) -0,1 (-0,9;0,2) 0,1 (-0,7;0,9) 0,1 (-0,3;1) 

Desnutrição 1 (14,3) 2 (12,5) 8 (14,0) 

n.a. Eutrofia 6 (85,7) 11 (68,8) 35 (61,4) 

Excesso peso/ 

obesidade 
0 (0) 3 (18,8) 14 (24,6) 

DIG- Dieta isenta de glúten; DP- Desvio Padrão; Min- Mínimo, Max- Máximo, Me- Mediana; * teste ANOVA, n.a. – não 

aplicável 
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Quando avaliados os doentes celíacos que faziam dieta há menos tempo 

(DIG<1), a percentagem de não cumpridores (Anti- tTG≥7) foi significativamente 

maior (71,4%) neste grupo. Enquanto que, os doentes celíacos com DIG há mais 

de 5 anos apresentam valores de percentagem de cumprimento da DIG (Anti- 

tTG<7) maior (86%), sendo esta diferença significativa (p=0,001) (Tabela18).  

 

Tabela 18 - Estudo do cumprimento da dieta (anti- tTG) com tempo de dieta isenta 

de glúten no grupo doença celíaca 

Anti- tTG (U/mL) 
Tempo da DIG 

p 
DIG<1 ano DIG 1-5 anos DIG>5 anos 

<7 

n 2 b 10 a,b 49 a 

0,001 

% 28,6% 62,5% 86,0% 

≥7 

n 5 a 6 a,b 8 b 

% 71,4% 37,5% 14,0% 

DIG- Dieta isenta de glúten; Anti-tTG (Anti- transglutaminase) <7 Normal; ≥7 não cumpre dieta. a,b -letras diferentes indicam 

% de casos significativamente diferentes, de acordo com o teste de qui-quadrado com correção de Bonferroni. 

 

Figura 9 - Estudo de comparação do índice z-score IMC com o número de anos 

de dieta isenta de glúten na doença celíaca  

p=0,406 
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História clínica dentária 

No que diz respeito à história clínica dentária, relativamente aos hábitos de 

higiene oral não se encontraram diferenças entre o número de escovagens 

(p=0,318), na utilização do fio dentário (p=0,620) ou na utilização de flúor tópico 

(p=0,576) entre o grupo DC e controlo (Tabela 19).  

Em relação aos tratamentos dentários não se encontrou diferença, entre os 

dois grupos, quanto à ocorrência de já ter realizado algum tratamento dentário 

(p=0,167) nem em relação ao tempo decorrido desde o último tratamento dentário 

(p=0,282), (Tabela 19). 

Em relação ao motivo da última consulta dentária, encontraram-se 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos, sendo que o 

principal motivo no grupo DC foi “consulta de rotina” e no grupo controlo o principal 

motivo foi “cárie” (p=0,004), (Tabela 19).  

Ainda neste âmbito, e tendo em conta a divisão dos dois grupos nas duas 

faixas etárias (6-12; 13-18 anos) apenas foi encontrada diferença estatística na 

faixa etária dos 13-18 anos, continuando a ser o motivo principal a “consulta de 

rotina” no grupo DC e a “cárie” no grupo controlo (p=0,014), (Tabela 20). 
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Tabela 19 - Estudo da história clínica dentária entre o grupo doença celíaca e 

grupo controlo  

História clínica 

dentária 
Característica 

DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

Escovagem 

(vezes/dia) 

1x 20 (25) 14 (17,5) 

0,318** 2x 49 (61,3) 58 (72,5) 

3x 11 (13,8) 8 (10) 

Fio dentário Sim 1 (1,3) 3 (3,8) 0,620* 

Flúor tópico Sim 6 (7,5) 8 (10) 0,576** 

Tratamento 

dentário 
Sim 73 (91,3) 78 (97,5) 0,167* 

Último tratamento 

dentário 

<1 ano 56 (70) 63 (78,8) 

0,282** >1 ano 21 (26,3) 16 (20) 

nunca foi 3 (3,8) 1 (1,3) 

Motivo visita 

Dentista 

rotina 41a (53,2) 27b (34,2) 

0,004** 

dor 4 (5,2) 2 (2,5) 

cárie 20b (26) 43a (54,4) 

outro 12 (15,6) 7 (8,9) 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; *teste de Fisher; ** teste de qui-quadrado; a,b- Letras diferentes indicam 

diferenças significativas na contagem da característica entre grupos, de acordo com o teste de qui-

quadrado.  
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Tabela 20 - Estudo da história clínica dentária, nas diferentes faixas etárias, entre 

o grupo doença celíaca e grupo controlo 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; *teste de Fisher; ** teste de qui-quadrado; a,b- Letras diferentes indicam diferenças 

significativas na contagem da característica entre grupos, de acordo com o teste de qui-quadrado. 

Variável Característica 
6-12 anos; n (%) 

p DC 
n= 30 

C 
n= 41 

Escovagem (vezes/dia) 

1x 9 (30) 6 (14,6) 

 
0,255** 

2x 20 (66,7) 32 (78) 

3x 1 (3,3) 3 (7,3) 

Fio dentário Sim 0 (0) 2 (4,9) 0,502* 

Flúor tópico Sim 3 (10) 7 (17,1) 0,667* 

Tratamento dentário Sim 26 (86,7) 40 (97,6) 0,155* 

Último tratamento 
dentário 

<1 ano 3 (10) 1 (2,4) 

0,331** >1 ano 23 (76,7) 36 (87,8) 

nunca foi 4 (13,3) 4 (9,8) 

Motivo visita Dentista 

rotina 10 (37) 15 (37,5) 

 
0,091** 

dor 3 (11,1) 1 (2,5) 

cárie 9 (33,3) 22 (55) 

outro 5 (18,5) 2 (5) 

Variável Característica 
13-18 anos; n (%) 

p DC 
n= 50 

C 
n= 39 

Escovagem (vezes/dia) 

1x 11 (22) 8 (20,5) 
 

0,619** 
 

2x 29 (58) 26 (66,7) 

3x 10 (20) 5 (12,8) 

Fio dentário Sim 1 (2) 1 (2,6) 0,628* 

Flúor tópico Sim 3 (6) 1 (2,6) 0,057* 

Tratamento dentário Sim 47 (94%) 38 (97,4%) 0,628* 

Último tratamento 
dentário 

<1 ano 0 (0%) 0 (0%) 
 

0,822* 
 

>1 ano 33 (66%) 27 (69,2%) 

nunca foi 17 (34%) 12 (30,8%) 

Motivo visita Dentista 

rotina 31a (62%) 12b (30,8%) 

 
0,014** 

dor 1 (2%) 1 (2,6%) 

cárie 11b (22%) 21a (53,8%) 

outro 7 (14%) 5 (12,8%) 
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Tecidos moles 

Apesar de se ter verificado que as alterações nos tecidos moles, tais como, 

queilite angular, glossite atrófica e língua geográfica, serem mais encontradas no 

grupo DC, não se encontraram diferenças entre dois grupos estudados (Tabela 21).  

 Relativamente às ulcerações aftosas, verificou-se uma presença mais 

elevada no grupo DC (56,3%) versus o grupo controlo (20%) com diferença 

estatística altamente significativa entre os dois grupos (p<0,001), (Tabela 21).  

 

Tabela 21 - Estudo de comparação das alterações encontradas nos tecidos moles 

entre o grupo doença celíaca e o grupo controlo  

Alterações nos tecidos 

moles 

DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

Queilite angular 5 (6,3) 0 (0) 0,059* 

Glossite atrófica 5 (6,3) 0 (0) 0,059* 

Língua geográfica 6 (7,5) 1 (1,3) 0,117* 

Ulcerações aftosas 45 (56,3) 16 (20) <0,001* 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste de qui-quadrado. 

 

Comparativamente à localização das úlceras aftosas verificou-se que 28 

(62,2%) dos doentes celíacos referiram ser mais frequente na mucosa jugal, com 

diferença estatisticamente significativa (p<0,010) entre os dois grupos (Tabela 22). 
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Tabela 22 - Estudo da localização das ulcerações aftosas no grupo doença 

celíaca versus grupo controlo 

Localização 

ulcerações aftosas 

DC n (%) 

n=45 

C n (%) 

n=16 

p 

 

Língua 13 (28,9) 3 (18,9) 0,428* 

Mucosa jugal 28a (62,2) 4b (25) 0,010* 

Lábio 1 (2,2) 0 (0) 0,548* 

Pavimento da boca 1 (2,2) 0 (0) 0,548* 

Não sabe 2 (4,5) 9 (56,1) 0,065* 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste de binomial; a,b- Letras diferentes indicam diferenças  

significativas  na contagem da característica entre grupos de acordo com o teste binomial. 

 

Na tabela 23 podem ser observados os resultados relativamente à 

frequência das úlceras aftosas, onde verificou-se que 23 (51,1%) dos doentes 

celíacos referiram ser mensal ou bimensal, com diferença estatisticamente 

significativa (p<0,032) entre os dois grupos. A maioria do grupo controlo que referiu 

ter aftas (68,8%) não sabia precisar a frequência desta alteração dos tecidos moles. 

 

Tabela 23 - Estudo da frequência das ulcerações aftosas no grupo doença celíaca 

versus grupo controlo 

Frequência de Ulcerações 

aftosas 

DC n (%) 

n=45 

C n (%) 

n=16 

p 

Mensal ou bimensal 23 (51,1%) 4 (25%) 

0,032* 
Trimensal 6 (13,3%) 1 (6,3%) 

Raro ou não sabe 16b (35,6%) 11a (68,8%) 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste de qui-quadrado; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na 

contagem da característica entre grupos de acordo com o teste de qui-quadrado. 
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Ainda neste grupo, os que referiam ter ulcerações aftosas, verificou-se que 

13 doentes (28,9%) mencionaram que o início da dieta isenta de glúten influenciou 

a melhoria desta alteração da mucosa oral, salientando que a frequência diminuiu. 

(p=0,007), (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Estudo de associação entre diminuição da frequência das ulcerações 

aftosas e a introdução de dieta isenta de glúten no grupo doença celíaca 

 
Tem ulcerações aftosas 

n=45 

p 

A presença de ulcerações 

aftosas diminuiu após início 

da DIG? 

não 32a (71,1%) 
0,007* 

 
sim 13b (28,9%) 

DIG- Dieta isenta de glúten; * Teste binomial a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na contagem 

da característica entre grupos. de acordo com o teste Binomial. 

 

Tecidos duros 

Defeitos de esmalte  

A presença de pelo menos um defeito de esmalte foi mais frequente no grupo 

DC na dentição permanente (p=0,001) e quando contabilizado ambas dentições, 

(p<0,001) (Tabela 25).  

Na dentição temporária o número de defeitos de esmalte foi muito pequeno, 

sendo por isso a inferência para a população irrelevante, pelo que, não foram 

incluídos mais resultados para esta condição. 
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Tabela 25 - Estudo da presença de defeitos de esmalte no grupo doença celíaca 

versus grupo controlo 

Variável Característica 
DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

≥ 1 Defeito de esmalte 

Dentição permanente 

Sim 42 a (53,2) 22 b (27,5) 

0,001* Não 37 b (46,8) 58 a (72,5) 

Todos 79 (100) 80 (100) 

≥ 1 Defeito de esmalte 

Dentição temporária 

Sim 3 (10,3) 2 (5,7) 

0,492* Não 26 (89,7) 33 (94,3) 

Todos 29 (100) 35 (100) 

≥ 1 Defeito de esmalte em 

ambas as dentições  

Sim 44a (55) 22b (27,5) 

<0,001* Não 36b (45) 58a (72,5) 

Todos 80 (100) 80 (100) 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste de qui-quadrado; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na 

contagem da característica entre grupos, de acordo com o teste de qui-quadrado. 

 

Relativamente à prevalência de pelo menos um defeito de esmalte, em 

relação ao sexo, entre os dois grupos, só se encontrou diferenças no sexo 

masculino, sendo mais frequente na DC versus grupo controlo, tanto na dentição 

permanente (p=0,001), como quando contabilizado qualquer dente, em ambas 

dentições (p<0,001), (Tabela 26). 

Quando comparado no grupo controlo, tanto na dentição permanente como 

em ambas as dentições, não existe diferenças na presença de pelo menos um 

defeito de esmalte em relação ao sexo (p=0,752 em ambos os casos), (Tabela 26). 

No grupo DC existe diferenças de prevalência de pelo menos um defeito de 

esmalte, em ambas as dentições, por sexo, sendo significativamente mais elevada 

no sexo masculino (p=0,044), (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Estudo da presença de defeitos de esmalte em relação ao sexo no 

grupo doença celíaca versus grupo controlo 

Variável Feminino p Masculino p 

 
DC n (%) 

n=48 

C n (%) 

n=45 
 

DC n (%) 

n=32 

C n (%) 

n=35 
 

≥ 1 defeito 

esmalte, D. 

permanente 

Sim 21 (44,7) 13 (28,9) 

0,117* 

21a (65,6) 9b (25,7) 

0,001* Não 26 (55,3) 32 (71,1) 11b (34,4) 26a (74,3) 

Todos 47 (100) 45 (100) 32 (100) 35 (100) 

DC: Comparação por sexo, p=0,067 

Controlo: Comparação por sexo, p=0,752 

≥ 1 defeito 

esmalte em 

ambas as 

dentições 

Sim 22B (45,8) 13 (28,9) 

0,092* 

22aA (68,8) 9b (25,7) 

<0,001** Não 26A (54,2) 32 (71,1) 10bB (31,3) 26a (74,3) 

Todos 48 (100) 45 (100) 32 (100) 35 (100) 

DC: Comparação por sexo, p=0,044 

Controlo: Comparação por sexo, p=0,752 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na contagem da característica 

entre grupos, de acordo com o teste de qui-quadrado* ou teste de Fisher**. A,B- Letras diferentes indicam, para o grupo 

DC, diferenças significativas na contagem de pelo menos um defeito de esmalte em ambas as dentições entre sexos, de 

acordo com o teste de qui-quadrado. 

 

Relativamente à faixa etária 13-18 anos a prevalência dos defeitos de 

esmalte foi mais elevada no grupo DC, quer dentição permanente (p=0,001) quer 

quando contabilizado qualquer dente em ambas as dentições (p=0,001) (Tabela 

27).  
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Tabela 27 - Estudo da presença de defeitos de esmalte nas diferentes faixas 

etárias no grupo doença celíaca versus grupo controlo  

  6-12 anos  13-18 anos  

variável  
DC n (%) 

n=30 

C n (%) 

n=41 
p 

DC n (%) 

n=50 

C n (%) 

n=39 
p 

≥ 1 defeito 

esmalte, D. 

permanente 

Sim 14 (48,3) 14 (34,1) 

0,235* 

28a (56) 8b (20,5) 

0,001* Não 15 (51,7) 27 (65,9) 22b (44) 31a (79,5) 

Todos 29 (100) 41 (100) 50 (100) 39 (100) 

≥ 1 def esmalte 

em qualquer 

dente 

Sim 16 (53,3) 14 (34,1) 

0,106* 

28a (56) 8b (20,5) 

0,001* Não 14 (46,7) 27 (65,9) 22b (44) 31a (79,5) 

Todos 30 (100) 41 (100) 50 (100) 39 (100) 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na contagem da característica 

entre grupos, de acordo com o teste de qui-quadrado* ou teste de Fisher**; n.a.= não aplicável. 

 

No que diz respeito à dentição permanente, encontraram-se defeitos de 

esmalte simétricos nos primeiros molares superiores (16,26) e nos inferiores 

(36,46) com significado estatístico (p=0,003). Quando considerados todos os 

primeiros molares, também se encontraram defeitos de esmalte simétricos 

(p=0,028). Além disso, foram encontrados defeitos de esmalte simétricos nos 

incisivos laterais superiores (12,22) e nos incisivos centrais superiores (11,21) com 

significado estatístico em ambos os casos (p=0,001), (Tabela 28). 
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Tabela 28 - Estudo da simetria de defeitos de esmalte nos dentes homólogos na 

dentição permanente no grupo doença celíaca versus grupo controlo  

Dentição permanente 

PAR 

Nº de 

simetrias 

por par 

DC 

Nº de 

simetrias 

por par 

C 

p 

Nº de simetrias 

nos 4 dentes 

homólogos 

DC 

Nº de simetrias 

nos 4 dentes 

homólogos 

C 

p 

17 e 27 0 1 1,000* 

0 1 1,000* 

37 e 47 0 1 1,000* 

16 e 26 9 0 0,003* 

6 0 0,028* 

36 e 46 13 2 0,003** 

15 e 25 1 1 1,000* 

1 1 1,000* 

35 e 45 1 1 1,000* 

14 e 24 2 1 1,000* 

1 1 1,000* 

34 e 44 2 1 1,000* 

13 e 23 1 0 1,000* 

1 0 1,000* 

33 e 43 2 0 0,497* 

12 e 22 10 0 0,001** 

0 0 n.a. 

32 e 42 2 0 0,497* 

11 e 21 27 9 0,001** 

4 0 0,120* 

31 e 41 5 0 0,059* 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; n.a. – não aplicável; * teste de Fisher; ** teste de qui-quadrado. 
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Na figura 10 verifica-se a distribuição dos diferentes graus de defeitos de 

esmalte (de acordo com a classificação de Aine) na dentição definitiva e demonstra 

que o grau I foi o mais encontrado. 

 

 

Figura 10 - Distribuição de defeitos de esmalte em frequência absoluta (n), na 

dentição permanente no grupo doença delíaca versus grupo controlo 

 

Na tabela 29 pode-se observar a distribuição dos diferentes graus de 

defeitos de esmalte (de acordo com a classificação de Aine) na dentição 

permanente e em ambas as dentições no grupo doença celíaca versus grupo 

controlo. O grau I foi o mais encontrado nos dois grupos mas a percentagem foi 

maior no grupo doença celíaca, tanto na dentição permanente como em ambas 

dentições com diferença estatisticamente significativa (p=0,002 e p=0,001 

respetivamente). O grau II só se encontrou no grupo DC. 
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Tabela 29 - Estudo dos diferentes graus de defeitos de esmalte (de acordo com a 

classificação de Aine), na dentição permanente e em ambas as dentições, no 

grupo doença celíaca versus grupo controlo 

Variável Característica 
DC n (%) 

n=80 

C n (%) 

n=80 
p 

≥ 1 Defeito de esmalte 

Dentição permanente 

Grau I 41 (51,3%) 22 (27,5%) 0,002* 

Grau II 9 (11,3%) 0 (0%) 0,003** 

≥ 1 Defeito de esmalte em 

ambas as dentições 

Grau I 43 (53,8%) 22 (27,5%) 0,001* 

Grau II 10 (12,5%) 0 (0%) 0,001* 

DC- Doença celíaca, C- Controlo; * teste de qui-quadrado; ** Teste de Fisher. 

 

Tendo em conta que a varicela foi reportada em maior percentagem no grupo 

com DC, estudou-se a relação desta doença com a presença de defeitos de 

esmalte. Não se encontrou relação da varicela com a presença de pelo menos um 

defeito de esmalte (p=0,144), (Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Estudo de correlação da presença de defeitos de esmalte nas 

crianças/adolescentes celíacas que já tinham tido varicela 

 Varicela na DC  

  
não n (%) 

n=22 

sim n (%) 

n=58 
p 

Presença de pelo menos 1 

defeito de esmalte 

sim 15 (68,2) 29 (50) 

0,144* 

não 7 (31,8) 29 (50) 

   DC- Doença celíaca; * teste de qui-quadrado. 
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Cárie 

Relativamente à dentição temporária, na faixa etária dos 6-12 anos 

detetaram-se diferenças significativas em todas as superfícies (mesial, vestibular, 

distal, lingual e oclusal) sendo o valor mediano de superfícies hígidas 

significativamente superior no grupo de DC (p=0,021, p=0,023, p=0,038, p=0,020 e 

p=0,025, respetivamente). Na faixa etária dos 13-18 anos não se detetaram 

diferenças significativas entre grupos DC versus grupo controlo, relativamente ao 

número de superfícies hígidas nas diferentes faces dentárias (Tabela 31). 

A superfície oclusal foi a superfície com valor mediano mais baixo de 

superfícies hígidas no grupo DC em ambas faixas etárias (p<0,001), enquanto que 

no grupo controlo não se encontrou diferenças entre o valor mediano de superfícies 

hígidas entre superfícies (Tabela 31). 

Relativamente à dentição permanente, na faixa etária dos 6-12 anos, não se 

detetaram diferenças significativas entre grupos relativamente ao valor mediano de 

superfícies hígidas, enquanto que na faixa etária dos 13-18 anos detetaram-se 

diferenças significativas nas superfícies mesial, vestibular e distal, sendo o valor 

mediano de superfícies hígidas significativamente superior no grupo de DC 

(p=0,010, p=0,011 e p=0,029, respetivamente), (Tabela 32).  

Em ambas as faixas etárias e nos dois grupos encontraram-se diferenças 

significativas relativamente ao número mediano de superfícies hígidas por tipo de 

superfície na dentição permanente (p<0,001), sendo nos 4 casos significativamente 

menor na superfície oclusal (Tabela 32). 
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Tabela 31 - Estudo de comparação das superfícies hígidas na dentição 

temporária entre as diferentes faixas etárias no grupo doença celíaca versus 

grupo controlo 

 Dentição temporária  

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 H
íg

id
a

s
 

 

6-12 anos  13-18 anos  

DC 

n=30 

C 

n=41 
p 

DC 

n=50 

C 

n=39 
p 

M 

Me (P25-P75) 11Aa (8-12) 8b (4-11) 
0,021 

 

0A (0-0) 0 (0-0) 

0,731 
 

min-max 0-20 0-19 0-2 0-4 

média (DP) 9,9 (5,4) 7,4 (4,7) 0,1 (0,3) 0,1 (0,6) 

V 

Me (P25-P75) 
12Aa 

(9-12,25) 

10b 

(4,5-12) 
0,023 

 

0A 

(0-0) 

0 

(0-0) 0,731 

 min-max 0-20 0-19 0-2 0-4 

média (DP) 10,4 (5,5) 8,3 (4,9) 0,1 (0,3) 0,1 (0,6) 

D 

Me (P25-P75) 11Aa (8-12) 9b (4-11,5) 

0,038 
 

0A (0-0) 0 (0-0) 
0,731 

 
min-max 0-20 0-19 0-2 0-4 

média (DP) 9,8 (5,3) 7,5 (4,7) 0,1 (0,3) 0,1 (0,6) 

L 

Me (P25-P75) 
12Aa 

(9-12,25) 

10b 

(4,5-12) 
0,020 

 

0A 

(0-0) 

0 

(0-0) 
0,731 

 min-max 0-20 0-19 0-2 0-4 

média (DP) 10,5 (5,5) 8,2 (5) 0,1 (0,3) 0,1 (0,6) 

O 

Me (P25-P75) 5Ba (1-8) 2b (0-4,5) 

0,025 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

0,209 
 

min-max 0-8 0-8 0-1 0-0 

média (DP) 4,5 (3,1) 2,8 (2,7) 0 (0,2) 0 (0) 

 pp <0,001 0,406  <0,001 0,416  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras 

diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com o 

teste de Friedman; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre 

grupos, de acordo com o teste de Mann-Whitney 
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Tabela 32 - Estudo de comparação das superfícies hígidas na dentição 

permanente entre as diferentes faixas etárias no grupo doença celíaca versus 

grupo controlo 

 Dentição permanente  

   
6-12 anos  13-18 anos  

DC 

n=30 

C 

n=41 
p 

DC 

n=50 

C 

n=39 
p 

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 h
íg

id
a

s 

M 

Me 

(P25-P75) 

12A 

(10-13) 

12A 

(11-18) 
 

0,166 

28Aa 

(27-28) 

27Ab 

(25-28) 
 

0,010 
min-max 0-28 5-28 20-28 20-28 

média 

(DP) 

13 

(6,6) 

14,8 

(6,1) 

27 

(1,7) 

26,1 

(2,1) 

V 

Me 

(P25-P75) 

12A 

(10-12,25) 

12A 

(10-18) 
 

0,266 

28Aa 

(27-28) 

27Ab 

(25-28) 
 

0,011 
min-max 0-28 5-28 20-28 18-28 

Média 

(DP) 

12,9 

(6,6) 

14,5 

(6,2) 

27,2 

(1,5) 
26,4 (2,2) 

D 

Me (P25-P75) 
12A 

(10-13) 

12A 

(11-18,5) 
 

0,164 

28Aa 

(27-28) 

27Ab 

(26-28) 
 

0,029 
min-max 0-28 5-28 20-28 21-28 

média (DP) 
13 

(6,6) 

14,7 

(6) 

27,2 

(1,5) 
26,5 (1,8) 

L 

Me (P25-P75) 
12A 

(10-13) 

12A 

(10,5-18,5) 
 

0,255 

28A 

(26,75-28) 

28A 

(26-28) 
 

0,199 
min-max 0-28 5-28 20-28 21-28 

média (DP) 
13 

(6,6) 

14,6 

(6,2) 

27,2 

(1,5) 

26,8 

(1,7) 

O 

Me (P25-P75) 
4B 

(1-4) 

3B 

(1-5,5) 
 

0,782 

10B 

(6-13,25) 

10B 

(8-12) 
 

0,791 
min-max 0-14 0-17 2-18 2-16 

média (DP) 
3,8 

(3,4) 

4 

(4,3) 

9,9 

(4,9) 

9,5 

(3,5) 

 p <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras 

diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com 

o teste de Friedman; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica 

entre grupos, de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
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A prevalência de apresentar pelo menos uma superfície com cárie na 

dentição temporária não diferiu significativamente entre o grupo controlo e o grupo 

DC em ambas faixas etárias mas nos indivíduos com dentição permanente 

observou-se uma prevalência de apresentar pelo menos uma superfície com cárie 

significativamente superior no grupo controlo, tanto na faixa etária dos 6-12 anos 

como na faixa etária dos 13-18 anos (p=0,015 e p=0,005 respetivamente), (Tabela 

33). 

 

Tabela 33 - Estudo da prevalência de apresentar pelo menos uma superfície com 

cárie na dentição temporária e permanente nas duas faixas etárias nos grupos 

doença celíaca versus controlo  

Cárie 6-12 anos 13-18 anos 

 CD n (%) 

n=30 

C n (%) 

n=41 
p 

CD n (%) 

n=50 

C n (%) 

n=39 

p 

Dentição 

temporária 

n 

(%) 

16 

(53,3) 

26 

(63,4) 
0,393 

1 

(2) 

0 

(0) 
0,374 

IC95% 34,3%-71,7% 46,9%-77,9% 0,05%-10,7% 0-7,4% 

Dentição 

permanente 

n 

(%) 

18 

(60) 

35 

(85,4) 
0,015 

41 

(82) 

39 

(100) 
0,005 

IC95% 40,6%-77,3% 70,8%-94,4% 68,6%-91,4% 92,6%-100% 

DC- Doença celíaca, C- Controlo 

 

Quanto à presença de cárie, de acordo o índice ICDAS II, nas superfícies da 

dentição temporária, no grupo mais jovem (6-12 anos), verificou-se diferença 

estatisticamente significativa relativamente à superfície lingual, sendo a prevalência 

de lesões de cárie nesta superfície maior no grupo controlo (p=0,043). Na faixa 

etária 13-18 anos não se encontraram diferenças na prevalência das superfícies 

cariadas entre os dois grupos (Tabela 34).  

A superfície oclusal foi a superfície com valor mediano mais alto de 

superfícies com cárie, em relação às outras superfícies, no grupo DC em ambas 

faixas etárias (p<0,001) (Tabela 34). 
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Tabela 34 - Estudo da prevalência das superfícies cariadas na dentição 

temporária nas diferentes faixas etárias no grupo doença celíaca versus grupo 

controlo 

 Dentição temporária  

  

6-12 anos  13-18 anos  

DC 

n=30 

C 

n=41 
p 

DC 

n=50 

C 

n=39 
p 

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 c
o

m
 c

ár
ie

 

M 

Me (P25-P75) 
0B (0-

1.25) 
1 (0-2) 

0.240 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

1.000 
 

min-max 0-6 0-7 0-0 0-0 

média (DP) 0.9 (1.5) 
1.4 

(1.9) 
0 (0) 0 (0) 

V 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0 (0-1) 

0.109 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

1.000 
 

min-max 0-4 0-5 0-0 0-0 

média (DP) 0.4 (1.1) 0.6 (1) 0 (0) 0 (0) 

D 

Me (P25-P75) 1B (0-1) 1 (0-2) 

0.373 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

1.000 
 

min-max 0-4 0-5 0-0 0-0 

média (DP) 0.9 (1.2) 1.3 (1.5) 0 (0) 0 (0) 

L 

Me (P25-P75) 0Bb (0-0) 0a (0-1) 

0.043 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

1.000 
 

min-max 0-4 0-3 0-0 0-0 

média (DP) 0.3 (0.9) 0.6 (1) 0 (0) 0 (0) 

O 

Me (P25-P75) 1A (0-3.25) 3 (0-5) 

0.121 
 

0A (0-0) 0 (0-0) 

0.377 
 

min-max 0-8 0-8 0-1 0-0 

média (DP) 1.9 (2.3) 2.8 (2.5) 0 (0.1) 0 (0) 

 pp <0.001 0.406  <0.001 1.000  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras 

diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com o 

teste de Friedman; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre 

grupos, de acordo com o teste de Mann-Whitney 
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Não se detetaram diferenças significativas relativamente à dentição 

temporária, em ambas as faixas etárias entre o valor de superfícies cariadas 

(exceto código 2 e 3 do ICDAS II) do grupo DC versus grupo controlo. No grupo 

DC, em ambas as faixas etárias, verificou-se que a superfície oclusal apresentava 

maior número de superfícies cariadas em relação às outras superfícies dentárias 

(p<0,001), (Tabela 35).  

 

Tabela 35 - Estudo da prevalência das superfícies cariadas (exceto os códigos 2 e 

3 do ICDAS II) na dentição temporária nas diferentes faixas etárias no grupo 

doença celíaca versus grupo controlo 

 Dentição temporária  

 

 
 

 

6-12 anos  13-18 anos  

DC 

n=30 

C 

n=41 
p 

DC 

n=50 

C 

n=39 
p 

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 c
o

m
 c

a
ri

e
 (

e
xc

e
to

s
 o

s
 c

ó
d

ig
o

s
 2

 e
 3

 d
o

 I
C

D
A

S
 I

I)
 

M 

Me (P25-P75) 0A (0-1) 0 (0-1,5) 

 

0,723 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

 

1,000 
 

min-max 0-6 0-7 0-0 0-0 

média (DP) 0,8 (1,4) 1,0 (1,7) 0 (0) 0 (0) 

V 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0 (0-0) 

 

0,417 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

 

1,000 
 

min-max 0-4 0-5 0-0 0-0 

média (DP) 0,3 (1) 0,4 (1) 0 (0) 0 (0) 

D 

Me (P25-P75) 0A (0-1) 0 (0-2) 

 

0,590 
 

0B (0-0) 0 (0-0) 

 

1,000 
 

min-max 0-4 0-4 0-0 0-0 

média (DP) 0,8 (1,2) 1,0 (1,3) 0 (0) 0 (0) 

L 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0 (0-1)  

0,104 

 

0B (0-0) 0 (0-0) 

 

1,000 
 

min-max 0-3 0-3 0-0 0-0 

média (DP) 0,2 (0,7) 0,5 (0,9) 0 (0) 0 (0) 

O 

Me (P25-P75) 0,5A (0-3,25) 2 (0-4) 

 

0,359 
 

0A (0-0) 0 (0-0) 

 

0,377 
 

min-max 0-8 0-7 0-1 0-0 

média (DP) 1,8 (2,3) 2,1 (2,2) 0 (0,1) 0 (0) 

 

 p <0,001 0,406  <0,001 1,000  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras diferentes 

indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com o teste de Friedman. 
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Em relação à cárie de esmalte na dentição temporária apenas se 

observaram diferenças significativas quanto à superfície oclusal para a faixa etária 

6-12 anos, sendo a prevalência maior no grupo controlo (p=0,032), (Tabela 36). 

 

Tabela 36 - Estudo da prevalência da cárie de esmalte (apenas os códigos 2 e 3 

do ICDAS II) na dentição temporária nas diferentes faixas etárias no grupo 

doença celíaca versus grupo controlo 

 Dentição temporária  

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 c
o

m
 c

á
ri

e
 n

o
 e

sm
a

lt
e

 (
a

p
e

n
as

 o
s 

c
ó

d
ig

o
s

 2
 e

 3
 d

o
 IC

D
A

S
 I

I)
 

 
6-12 anos  13-18 anos  

DC 
n=30 

C 
n=41 

p 
DC 

n=50 
C 

n=39 
p 

M 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0 (0-0) 

0,177  

0 (0-0) 0 (0-0) 

1,000 
 

min-max 0-1 0-3 0-0 0-0 

média (DP) 0,1 (0,3) 0,3 (0,7) 0 (0) 0 (0) 

V 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0 (0-0) 

0,392  

0 (0-0) 0 (0-0) 

1,000  min-max 0-0 0-1 0-0 0-0 

média (DP) 0 (0) 0 (0,2) 0 (0) 0 (0) 

D 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0 (0-0) 

0,288  

0 (0-0) 0 (0-0) 

1,000  min-max 0-1 0-2 0-0 0-0 

média (DP) 0,1 (0,3) 0,2 (0,4) 0 (0) 0 (0) 

L 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0 (0-0) 

0,392  

0 (0-0) 0 (0-0) 

1,000  min-max 0-0 0-1 0-0 0-0 

média (DP) 0 (0) 0 (0,2) 0 (0) 0 (0) 

O 

Me (P25-P75) 0b (0-0) 0a (0-1) 

0,032 
 

0 (0-0) 0 (0-0) 

1,000 min-max 0-1 0-4 0-0 0-0 

média (DP) 0,1 (0,3) 0,6 (1) 0 (0) 0 (0) 

 

 p 0,071 1,000  0,132 1,000  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; a,b- Letras diferentes 

indicam diferenças significativas na mediana da característica entre grupos, de acordo com o teste de Mann-

Whitney. 
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Quanto à presença de cárie, de acordo o índice ICDAS II nas superfícies da 

dentição permanente, no grupo mais jovem (6-12 anos), verificou-se diferença 

estatisticamente significativa relativamente à superfície oclusal, sendo a 

prevalência de lesões de cárie nesta superfície maior no grupo controlo (p=0,011).  

Na faixa etária 13-18 anos detetaram-se diferenças significativas nas 

superfícies mesial, vestibular e distal, sendo a prevalência de lesões de cárie 

superior no grupo controlo (p=0,002, p<0,001 e p=0,020, respetivamente), (Tabela 

37).  

Em ambas as faixas etárias dos dois grupos encontraram-se diferenças 

significativas (p<0,001) relativamente ao número de superfícies cariadas, sendo 

nos quatro casos significativamente mais alto o número de superfícies cariadas na 

superfície oclusal em relação às outras superfícies (Tabela 37). 

Na tabela 38 avaliou-se a prevalência das superfícies cariadas (exceto os 

códigos 2 e 3 do ICDAS II) na dentição permanente nas diferentes faixas etárias no 

grupo doença celíaca versus grupo controlo.  Relativamente na faixa etária 6-12 

anos, o grupo controlo apresentava maior número de superfícies cariadas na face 

oclusal (p=0,004). Na faixa etária dos 13-18 anos, detetaram-se diferenças 

significativas nas superfícies mesial, vestibular, distal e lingual sendo superior o 

número de superfícies cariadas no grupo controlo (p=0,001, p=0,005, p<0,001 e 

p=0,021, respetivamente)  

A superfície oclusal, em relação às outras 4 superfícies, foi a que apresentou 

maior número de lesões de cárie, em ambos os grupos e em ambas faixas etárias 

(p<0,001), (Tabela 38). 
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Tabela 37 - Estudo da prevalência das superfícies cariadas na dentição 

permanente nas diferentes faixas etárias no grupo doença celíaca versus grupo 

controlo 

 Dentição permanente  

  

6-12 anos  13-18 anos  

DC 

n=30 

C 

n=41 
p 

DC 

n=50 

C 

n=39 
p 

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 c
o

m
 c

ár
ie

 

M 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0.475 
 

0Bb (0-

1) 
1Ba (0-2) 

0.002 
 min-max 0-1 0-1 0-8 0-8 

média (DP) 0 (0.2) 0.1 (0.3) 0.6 (1.5) 1.4 (1.8) 

V 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0.284 
 

0Bb (0-

0) 
1Ba (0-2) 

<0.001 
 min-max 0-2 0-4 0-8 0-6 

média (DP) 0.1 (0.4) 0.3 (0.8) 0.4 (1.2) 1.2 (1.6) 

D 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0.875 
 

0bB (0-

0) 
1Ba (0-2) 

0.020 
 min-max 0-1 0-3 0-8 0-6 

média (DP) 0.1 (0.3) 0.1 (0.6) 0.4 (1.3) 1 (1.4) 

L 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0.193 
 

0B (0-0) 0B (0-1) 

0.060 
 

min-max 0-2 0-4 0-8 0-4 

média (DP) 0.1 (0.4) 0.2 (0.8) 0.5 (1.3) 0.8 (1.2) 

O 

Me (P25-P75) 
2Ab (0-

4) 

4Aa (2-

4) 
0.011 

 

7.5A (4-

12) 
8A (5-9) 

0.762 
 min-max 0-14 0-13 0-16 2-16 

média (DP) 2.4 (3.1) 3.4 (2.5) 7.8 (4.9) 8.2 (3.8) 

 pp <0.001 <0.001  <0.001 <0.001  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras 

diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com o 

teste de Friedman; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre 

grupos, de acordo com o teste de Mann-Whitney 
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Tabela 38 - Estudo da prevalência das superfícies cariadas (exceto os códigos 2 e 

3 do ICDAS II) na dentição permanente nas diferentes faixas etárias no grupo 

doença celíaca versus grupo controlo 

 Dentição permanente  

S
u

p
e

rf
íc

ie
s

 c
o

m
 c

a
ri

e
 (

e
xc

e
to

 o
s

 c
ó

d
ig

o
s 

2
 e

 3
 d

o
 IC

D
A

S
 I

I)
 

  

6-12 anos  13-18 anos  

DC 

n=30 

C 

n=41 
p 

DC 

n=50 

C 

n=39 
p 

M 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0,392 

 
 

0bB (0-0) 1aB (0-2) 

 

0,001 
 

min-max 0-0 0-1 0-4 0-6 

média (DP) 0 (0) 0 (0,2) 0,3 (0,9) 1,1 (1,5) 

V 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0,300 

 
 

0bB (0-0) 0aB (0-1) 

 

0,005 
 

min-max 0-2 0-4 0-2 0-4 

média (DP) 0,1 (0,4) 0,2 (0,8) 0,1 (0,4) 0,6 (1) 

D 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0,751 

 
 

0bB (0-0) 0aB (0-1) 

 

<0,001 
 

min-max 0-1 0-1 0-3 0-4 

média (DP) 0 (0,2) 0 (0,2) 0,1 (0,5) 0,8 (1,2) 

L 

Me (P25-P75) 0B (0-0) 0B (0-0) 

0,726 

 
 

0bB (0-0) 0aB (0-0) 

 

0,021 
 

min-max 0-1 0-4 0-2 0-3 

média (DP) 0 (0,2) 0,1 (0,7) 0,1 (0,5) 0,4 (0,9) 

O 

Me (P25-P75) 1A (0-3) 3A (2-4) 

 

0,004 
 

6A (2-10) 6A (3-9) 

 

0,765 
 

min-max 0-14 0-13 0-16 1-16 

média (DP) 1,9 (2,9) 3,2 (2,5) 6,4 (5,1) 6,5 (4) 

 

 p <0,001 <0,001  <0,001 <0,001  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras diferentes 

indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com o teste de 

Friedman; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre grupos, de 

acordo com o teste de Mann-Whitney. 

 

Como se pode observar na tabela 39, na faixa etária 13-18 anos as 

superfícies mesial e vestibular apresentavam mais lesões de cárie de esmalte no 

grupo controlo, com significado estatístico significativo (p=0,021 e p=0,002, 

respetivamente).  
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No grupo controlo, em ambas as faixas etárias, a superfície oclusal foi a mais 

cariada em relação às outras 4 superfícies (p<0,001) (Tabela 39). 

 

Tabela 39 - Estudo da prevalência da cárie de esmalte (apenas os códigos 2 e 3 

do ICDAS II) na dentição permanente nas diferentes faixas etárias no grupo 

doença celíaca versus grupo controlo 

 

Dentição permanente  

  

6-12 anos  13-18 anos  

DC 
n=30 

C 
n=41 

p 
DC 

n=50 
C 

n=39 
p 
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á
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 c
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 I
C

D
A

S
 

II
) 

M 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0B (0-0) 

1,000 

0b (0-0) 0Ba (0-0) 

0,021 min-max 0-0 0-0 0-0 0-2 

média (DP) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0,1 (0,4) 

V 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0B (0-0) 

0,392 

0b (0-0) 0Ba (0-0) 

0,002 min-max 0-0 0-1 0-0 0-6 

média (DP) 0 (0) 0 (0,2) 0 (0) 0,3 (1) 

D 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0B (0-0) 

0,223 

0 (0-0) 0B (0-0) 

0,859 min-max 0-0 0-1 0-1 0-1 

média (DP) 0 (0) 0 (0,2) 0 (0,1) 0 (0,2) 

L 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0B (0-0) 

0,223 

0 (0-0) 0B (0-0) 

0,462 min-max 0-0 0-1 0-2 0-2 

média (DP) 0 (0) 0 (0,2) 0,1 (0,3) 0,1 (0,4) 

O 

Me (P25-P75) 0 (0-0,25) 0A (0-0) 

0,109 

0 (0-2) 1A (0-2) 

0,168 min-max 0-4 0-2 0-8 0-6 

média (DP) 0,4 (0,9) 0,1 (0,4) 1 (1,7) 1,3 (1,6) 

 

 p 0,073 <0,001  0,173 <0,001  

DC- Doença celíaca, C- Controlo; M- mesial, V- vestibular, D-distal, L-lingual, O-oclusal; A,B – Letras diferentes 

indicam diferenças significativas na mediana da característica entre superfícies, de acordo com o teste de 

Friedman; a,b- Letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana da característica entre grupos, de 

acordo com o teste de Mann-Whitney 
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Para avaliação de cárie por dente, na dentição permanente, foi usado o 

parâmetro C3-6PO, C2-3PO e C4-6PO, já descrito os critérios de avaliação no 

capítulo material e métodos. 

No grupo controlo, o parâmetro C3-6PO aumentou da faixa etária dos 6-12 

anos para os 13-18 anos (p<0,001). No grupo DC, também se verificou um aumento 

do C3-6PO da faixa etária dos 6-12 anos para os 13-18 anos (p<0,001). Na dentição 

permanente, na faixa etária dos 13-18 anos, o grupo controlo apresentava um C3-

6PO maior que o grupo DC (p=0,021), (Tabela 40).  

 

Tabela 40 - Estudo da prevalência de C3-6PO na dentição permanente no grupo 

controlo e grupo doença celíaca, nas diferentes faixas etárias e comparação entre 

grupos 

 
Controlo DC 

6-12 anos 13-18 anos 6-12 anos 13-18 anos 

C3-6PO 
 

 41 39 30 50 

Me (P25-P75) 0b (0-1) 4aA (2-7) 0b (0-2) 3aB (1-5) 

min-max 0-4 0-15 0-7 0-14 

média (DP) 0,85 (1,22) 5,03 (3,67) 0,97 (1,65) 3,30 (3,17) 

p* <0,001 <0,001 

Grupo 6-12 anos, Controlo versus DC p*=0,881 

Grupo 13-18 anos, Controlo versus DC p*=0,021 

*Teste de Mann-Whitney. a,b- letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana de cárie entre faixas etárias do 

mesmo grupo; A;B- letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana de cárie entre controlos e DC na mesma 

faixa etária. 

 

Para avaliação das cáries de esmalte por dente usou-se o parâmetro C2-

3PO (Tabela 41). 

No grupo controlo, o parâmetro C2-3PO aumentou da faixa etária dos 6-12 

anos para os 13-18 anos (p<0,001). No grupo DC, também se verificou um aumento 

do C2-3PO da faixa etária dos 6-12 anos para os 13-18 anos (p<0,001). Na dentição 

permanente, não se encontrou diferenças entre grupos em relação ao C2-3PO, na 



Resultados 

107 

faixa etária 6-12 anos (p=0,775) nem na faixa etária 13-18 anos (p=0,239) (Tabela 

41). 

 

Tabela 41 - Estudo da prevalência de C2-3PO na dentição permanente no grupo 

controlo e grupo doença celíaca, nas diferentes faixas etárias e comparação entre 

grupos 

 
Controlo DC 

6-12 anos 13-18 anos 6-12 anos 13-18 anos 

C2-3PO 
 

 41 39 30 50 

Me (P25-P75) 0b (0-1,5) 4a (2-6) 0b (0-1,3) 3a (1-5) 

min-max 0-5 0-14 0-7 0-14 

média (DP) 0,90 (1,30) 4,38 (3,49) 0,97 (1,73) 3,54 (3,14) 

p* <0,001 <0,001 

Grupo 6-12 anos, Controlo versus DC p*=0,775 

Grupo 13-18 anos, Controlo versus DC p*=0,239 

*Teste de Mann-Whitney. a,b- letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana de cárie entre faixas etárias do 

mesmo grupo. 

 

Para avaliação das cáries de dentina por dente usou-se o parâmetro C4-

6PO (Tabela 42).  

No grupo controlo, o parâmetro C4-6PO aumentou da faixa etária dos 6-12 

anos para os 13-18 anos (p<0,001). No grupo DC, também se verificou um aumento 

do C4-6PO da faixa etária dos 6-12 anos para os 13-18 anos (p=0,004). Na dentição 

permanente, não se encontrou diferenças entre grupos em relação ao C4-6PO, na 

faixa etária 6-12 anos (p=0,666) mas verificou-se diferenças na faixa etária 13-18 

anos, onde o grupo controlo apresenta mais cáries de dentina (p=0,009) (Tabela 

42). 
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Tabela 42 - Estudo da prevalência de C4-6PO na dentição permanente no grupo 

controlo e grupo doença celíaca, nas diferentes faixas etárias e comparação entre 

grupos 

 
Controlo DC 

6-12 anos 13-18 anos 6-12 anos 13-18 anos 

C4-6PO 
 

 41 39 30 50 

Me (P25-P75) 0b (0-1) 3aA (2-6) 0b (0-2) 2aB (0-4) 

min-max 0-4 0-13 0-5 0-14 

média (DP) 0,73 (1,05) 4,03 (3,13) 0,77 (1,28) 2,62 (3,2) 

p* <0,001 0,004 

Grupo 6-12 anos, Controlo versus DC p*=0,666 

Grupo 13-18 anos, Controlo versus DC p*=0,009 

*Teste de Mann-Whitney. a,b- letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana de cárie entre faixas etárias do 

mesmo grupo; A,B- letras diferentes indicam diferenças significativas na mediana de cárie entre controlos e DC na mesma 

faixa etária. 

 

Parâmetros Salivares 

Avaliação do pH 

Durante a comparação entre o grupo DC e grupo controlo observou-se uma 

maior tendência para a diminuição de pH médio da saliva nos celíacos (Figura 11) 

mas sem diferenças estatísticas significativas (p=0,168). Quando comparando os 

três subgrupos de DIG da DC com o controlo continua-se a verificar a tendência 

para a diminuição do pH na DC, pelo menos nos primeiros dois subgrupos da DIG 

da DC (Figura 12).  Apesar de se verificar esta tendência de diminuição de pH na 

DC não se encontraram diferenças estatisticamente significativas com o grupo 

controlo (p=0,125) (Tabela 43). 
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Figura 11 - Diagramas de barras de erro (intervalo de confiança a 95%) para 

comparação de valores médios de pH da saliva entre grupo doença celíaca e 

grupo controlo 

 

 
Figura 12 -Diagramas de barras de erro (intervalo de confiança a 95%) para 

comparação de valores médios de pH da saliva entre os três subgrupos de 

indivíduos com DC, de acordo com o tempo de DIG, e o grupo controlo 
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Tabela 43 - Comparação de valores de pH da saliva por grupo 

 

DC 

n=80 

Controlo 

n=80 
p* 

DC 

DIG<1 ano 

n=7 

DC 

DIG 1-5 anos 

n=16 

DC 

DIG>5 anos 

n=57 

p** 

Média (DP) 7,6 (0,6) 7,7 (0,6) 0,168 8 (0,5) 7,5 (0,7) 7,6 (0,5) 0,125 

p***    0,513 0,523 0,297  

* teste t; ** ANOVA; ***teste de comparação à posteriori de Dunnett tendo o “controlo” como grupo referência. 

 

Ainda relativamente ao pH da saliva, estabeleceram-se comparações entre 

os grupos (celíaco e controlo), entre sexos e entre as diferentes faixas etárias 

(Tabela 44).  

 

 
Tabela 44 - Estudo de comparação de pH médio da saliva relativamente a três 

fatores: grupo, sexo e faixa etária 

Fator p* Poder observado 

Grupo 0,169 0,138 

Faixa etária 0,001 0,938 

Sexo 0,052 0,493 

Grupo * Faixa etária 0,183 0,265 

Grupo * Sexo 0,016 0,675 

Faixa etária * Sexo 0,327 0,165 

Grupo * Faixa etária * Sexo 0,473 0,110 

        * teste ANOVA a 3 fatores 
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Na tabela 44 pode-se observar que foi identificado um efeito de interação 

entre grupo e sexo (p=0,016). No grupo controlo, o sexo masculino apresentou um 

pH médio significativamente superior ao do feminino (p=0,002), (Figura 13) 

 No grupo DC não foram encontradas diferenças significativas entre sexo 

relativamente ao pH médio (p=0,743) (Figura 13).  

 

 

 
Figura 13 - Diagramas de médias marginais estimadas de pH da saliva entre 

grupos para comparação por sexo 

 
 

Na faixa etária 13-18 anos apresentou um pH médio significativamente 

inferior ao da faixa 6-12 anos (ANOVA, p=0,001). No grupo controlo a diferença 

entre as duas faixas etárias não foi significativa (p=0,115) mas no grupo DC 

verificou-se que a faixa etária dos 13-18 anos apresentou em pH médio mais baixo 

(p=0,001), (Figura 14).  

 

p=0,743  

p=0,002 
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Figura 14 - Diagramas de médias marginais estimadas de pH da saliva entre 

grupos para comparação por faixa etária 

 

Quando avaliado se existia um efeito de interação entre grupo, faixa etária e 

sexo o p não foi significativo (ANOVA p=0,473) mas, na faixa etária dos 13-18 anos, 

o sexo masculino, no grupo controlo, apresentou um pH médio significativamente 

superior ao do feminino (p=0,002) (Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Diagramas de médias marginais estimadas de pH da saliva entre 

grupos para comparação por sexo em cada faixa etária 

 

P=0,001  P=0,115 

p=0,753  

p=0,900  

P=0,002  
P=0,179  
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Avaliação da concentração das proteínas totais  

A concentração proteica salivar média foi significativamente mais elevada no 

grupo DC (p<0,001) (Figura 16), tendo ainda sido encontrada também uma 

diferença significativa após comparação dos três subgrupos de DIG da DC com o 

controlo (ANOVA, p=0,003) (Figura 17). 

 

Figura 16 - Diagramas de barras de erro (intervalo de confiança a 95%) 

para comparação de valores médios de concentração proteica da saliva (µg/mL) 

entre os dois grupos 

 
Figura 17 - Diagramas de barras de erro (intervalo de confiança a 95%) para 

comparação de valores médios de concentração proteica da saliva (µg/mL) entre 

os três subgrupos de DIG com DC e o grupo controlo 

 

ANOVA p=0,003 
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Deteta-se diferença significativa no valor médio de concentração proteica da 

saliva (µg/mL) no grupo DC e controlo (p<0,001), significativamente maior no grupo 

DC (tabela 44). Mesmo comparando os 3 grupos DIG do DC com o grupo controlo, 

através do teste ANOVA, encontra-se diferenças entre os 4 grupos, sendo que, no 

valor médio de concentração proteica da saliva (µg/mL) independentemente do 

tempo de DIG é sempre maior no grupo DC (p=0,003) (tabela 45). 

 

Tabela 45 - Comparação de valores de concentração proteica da saliva (µg/mL) 

no grupo doença celíaca e controlo e entre os três subgrupos de DIG com DC 

 
DC 

n=80 

Controlo 

n=80 
p* 

DC 

DIG<1 ano 

n=7 

DC 

DIG 1-5 anos 

n=16 

DC 

DIG>5 anos 

n=57 

p** 

Média 

 (DP) 

2304,1 

 (946,9) 

1824,9  

(702,1) 
<0,001 

1920,9 

 (571,9) 

2338,5 

 (673,6) 

2341,5 

 (1043,2) 
0,003 

p***    0,987 0,075 0,001  

* teste t; ** ANOVA; ***teste de comparação à posteriori de Dunnett tendo o “controlo” como grupo referência 

 

Na tabela 46 pode ser observado o estudo de comparação dos valores de 

concentração proteica salivar (µg/mL) entre grupos, sexos e faixas etárias, 

considerando uma ANOVA a três fatores. 

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas por grupo, com o 

grupo DC a apresentar um valor médio de concentração proteica salivar 

significativamente superior ao do grupo controlo (ANOVA, p=0,002), (Tabela 46). 

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas por faixa etária, 

com a faixa etária 13-18 anos a apresentar um valor médio de concentração 

proteica salivar significativamente superior à faixa etária dos 6-12 anos (ANOVA, 

p<0,001), (Tabela 46). 
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Tabela 46 - Estudo de comparação de valores médios de concentração proteica 

salivar (µg/mL) relativamente a três fatores: grupo, sexo e faixa etária 

Fator p* 
Poder 

observado 

Grupo 0,002 0,894 

Faixa etária <0,001 0,965 

Sexo 0,292 0,183 

Grupo * Faixa etária 0,402 0,133 

Grupo * Sexo 0,031 0,581 

Faixa etária * Sexo 0,696 0,068 

Grupo * Faixa etária * Sexo 0,273 0,194 

           * teste ANOVA a 3 fatores 

 

Além disso, foi identificado um efeito de interação entre grupo e sexo 

(ANOVA, p=0,031), sendo que no grupo DC o valor médio de concentração proteica 

salivar foi superior no sexo masculino (p=0,027). No grupo controlo não houve 

diferença significativa entre sexo feminino e masculino, em relação ao valor médio 

de concentração proteica salivar (p=0,417), (Figura 18).  
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Figura 18 - Diagramas de médias marginais estimadas de concentração proteica 

salivar (µg/mL) entre grupo doença celíaca e grupo controlo, para comparação 

por sexo 

 

Quer no grupo DC quer no controlo, a faixa etária 13-18 anos apresentou 

um valor médio de concentração proteica salivar significativamente superior ao da 

faixa 6-12 anos (p=0,002 e p=0,034, respetivamente), (Figura 19).  

 

 

Figura 19 - Diagramas de médias marginais estimadas de concentração proteica 

salivar (µg/mL) entre grupo doença celíaca e controlo, para comparação por faixa 

etária 

p=0,027 
p=0,417 

P=0,034 

P=0,002  
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Quando avaliado se existia um efeito de interação entre grupo, faixa etária e 

sexo o p não foi significativo (ANOVA p=0,273) mas, na faixa etária dos 13-18 anos, 

no grupo DC, o sexo masculino apresentou um pH médio significativamente 

superior ao do feminino (p=0,006) (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Diagramas de médias marginais estimadas de concentração proteica 

salivar (µg/mL) entre grupo doença celíaca e controlo, para comparação por sexo, 

em cada faixa etária 

 

 

 

 

 

 

p=0,835 

P=0,006 

p=0,340 

p=0,46
1 
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Avaliação do fluxo salivar 

Quando comparado o grupo DC com o grupo controlo em relação ao fluxo 

salivar (µL/min), verificou-se que o fluxo salivar médio foi mais elevado no grupo 

DC (p=0,001) (Figura 21 e Tabela 47). 

 

 

Figura 21 - Diagramas de barras de erro (intervalo de confiança a 95%) para 

comparação de valores médios de fluxo salivar (µL/min) entre grupo doença 

celíaca e grupo controlo 

 

Quando comparado os subgrupos de tempo de DIG da DC com o grupo 

controlo em relação ao fluxo salivar verificou-se que o fluxo salivar médio (µL/min) 

continua a ser superior na DC, sendo essa diferença estatisticamente significativa 

(ANOVA, p<0,001), (Figura 22 e Tabela 47). 
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Figura 22 - Diagramas de barras de erro (intervalo de confiança a 95%) para 

comparação de valores médios de fluxo salivar (µL/min) entre os três grupos de 

indivíduos com DC, de acordo com o tempo de DIG, e o grupo controlo 

 

Apenas os dois grupos de DIG com menor tempo de duração apresentaram 

valores médios de fluxo salivar significativamente mais elevados do que o grupo 

controlo (teste à posteriori de Dunnett), mas não se identificou um aumento 

significativo no grupo DIG>5 anos (p=0,176) (Tabela 47). 

 

 

Tabela 47 - Comparação de valores do fluxo salivar (µL/min) por grupo doença 

celíaca e controlo e entre os três subgrupos de DIG com DC 

 
Controlo 

n=80 

DC 

n=80 
p* 

DC 

DIG<1 ano 

n=7 

DC 

DIG 1-5 anos 

n=16 

DC 

DIG>5 anos 

n=57 

p** 

média  

(DP) 

471,1  

(411,8) 

740,6 

 (554,2) 
0,001 

1160,7 

 (768,5) 

973,6 

 (634,6) 

623,6 

 (459) 
<0,001 

p***    0,001 <0,001 0,176  

* teste t; ** ANOVA; ***teste de comparação à posteriori de Dunnett tendo o “controlo” como grupo referência. 

 

 

ANOVA p<0,001 
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Na tabela 48 pode ser observado o estudo de comparação dos valores 

médios de fluxo salivar (µL/min) entre grupos, sexos e faixas etárias, considerando 

uma ANOVA a três fatores. Encontraram-se diferenças significativas entre grupos 

com o grupo DC a apresentar um valor médio de fluxo salivar (µL/min) 

significativamente superior ao do grupo controlo (ANOVA, p=0,001), (Tabela 48).  

Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas por faixa etária, 

com a faixa etária 6-12 anos a apresentar um valor médio de fluxo salivar (µL/min) 

significativamente superior à faixa etária dos 13-18 anos (ANOVA, p<0,001), 

(Tabela 48). 

 
 

Tabela 48 - Estudo de comparação de valores médios de fluxo salivar (µL/min) 

relativamente a três fatores: grupo, sexo e faixa etária 

Fator p 
Poder 

observado 

Grupo 0,001 0,933 

Faixa etária <0,001 0,964 

Sexo 0,301 0,178 

Grupo * Faixa etária 0,230 0,224 

Grupo * Sexo 0,042 0,532 

Faixa etária * Sexo 0,153 0,298 

Grupo * Faixa etária * Sexo 0,193 0,255 

                          * teste ANOVA a 3 fatores 

 

Na tabela 48 pode-se observar que foi identificado um efeito de interação 

entre grupo e sexo (ANOVA, p=0,042), sendo que no grupo controlo o sexo 

masculino apresentou um fluxo salivar médio significativamente superior ao do 

feminino (p=0,026), (Figura 22). No grupo DC não houve diferença significativa 

entre sexos, em relação ao fluxo salivar médio (p=0,484) (Figura 23). 
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Figura 23 - Diagramas de médias marginais estimadas de fluxo salivar (µL/min) 

entre grupo doença celíaca e grupo controlo, para comparação por sexo 

 
No grupo DC os indivíduos mais velhos (13-18 anos) apresentaram um fluxo 

salivar médio significativamente inferior aos mais novos (6-12 anos) (p=0,001). Já 

no grupo controlo a diferença do fluxo salivar médio, por faixa etária, não foi 

significativa (p=0,064) (Figura 24). 

 
Figura 24 - Diagramas de médias marginais estimadas de fluxo salivar (µL/min) 

entre grupo doença celíaca e grupo controlo, para comparação por faixa etária 

 

p=0,484  

p=0,026 

P=0,064 

P=0,001  
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Quando avaliado se existia um efeito de interação entre grupo, faixa etária e 

sexo o p não foi significativo (ANOVA p=0,193) mas, na faixa etária dos 6-12 anos, 

no grupo controlo, o sexo masculino apresentou um fluxo salivar médio 

significativamente superior ao do feminino (p=0,004) (Figura 25). 

 

 

Figura 25 - Diagramas de médias marginais estimadas de fluxo salivar (µL/min) 

entre grupo doença celíaca e grupo controlo, para comparação por sexo, em cada 

faixa etária 

 

Relação dos parâmetros salivares com a cárie  

Na tabela 49, pode-se observar que no grupo DC e faixa etária 13-18 anos 

verificou-se uma relação significativa razoável e negativa entre o número de C3-

6PO e a concentração proteica salivar (rs= - 0,342; p=0,015). Ou seja, o aumento 

de número de C3-6PO está relacionado de forma dispersa com a diminuição da 

concentração proteica salivar.  

 

p=0,70
8  

p=0,004  

P=0,497  

P=0,856  
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Tabela 49 - Estudo de correlação entre a cárie usando o parâmetro C3-6PO e o 

pH, a concentração proteica salivar e o fluxo salivar, por grupo doença celíaca e 

grupo controlo nas diferentes faixas etárias 

C3-6PO 
versus: 

Faixa etária 

DC Controlo 

rs* p n rs* p n 

pH 

6-12 0,216 0,252 30 0,109 0,497 41 

13-18 -0,198 0,168 50 -0,105 0,527 39 

Concentração 

proteica salivar 

(µg/mL) 

6-12 -0,213 0,260 30 -0,096 0,551 41 

13-18 -0,342 0,015 50 0,055 0,737 39 

Fluxo salivar 

(µL/min) 

6-12 0,129 0,495 30 0,150 0,350 41 

13-18 -0,182 0,205 50 0,071 0,666 39 

* coeficiente de correlação de Spearman 

 

Não se encontraram diferenças entre os indivíduos que apresentavam cárie 

em pelo menos uma superfície dentária com os valores de pH salivar, entre o grupo 

controlo com o grupo DC (p=0,348).  

Quando comparado quem apresentava cárie em pelo menos uma superfície 

dentária com os valores concentração proteica salivar e fluxo salivar, entre o grupo 

controlo com o grupo DC, encontrou-se diferenças entre grupos (respetivamente 

p=0,005 e p=0,003) (Tabela 50). 
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Tabela 50 - Comparação de valores de pH, concentração de proteína e fluxo 

salivar com a presença de cárie em pelo menos uma superfície entre os dois 

grupos: doença celíaca e controlo 

  Controlo DC 

p 

  Cárie em pelo menos uma superfície 

  
Sim 

n=77 

Sim 

n=65 
 

pH 

Me (P25-P75) 7,7 (7,3-8,2) 7,7 (7,3-8) 

p*=0,348 

média (DP) 7,7 (0,6) 7,6 (0,6) 

Concentração 

proteína 

Me (P25-P75) 1762 (1393-2134) 1984 (1566,5-2673) 

p*=0,005 

média (DP) 1816,1 b (695,1) 2219,4 a (949,7) 

Fluxo salivar 

Me (P25-P75) 325 (175-625) 525 (275-1025) 
p*=0,003 

 
média (DP) 470,3 b (415,6) 707,4 a (515,7) 

* teste t-student. a,b- letras diferentes indicam diferenças significativas no valor médio da variável nos 2 grupos. 

 

Microbioma oral 

S. mutans, Candida e carga bacteriana total 

No estudo de comparação da contagem microbiológica (S. mutans, Candida, 

carga bacteriana total) entre os grupos doença celíaca versus controlo não se 

verificaram diferenças significativas entre grupos (Tabela 51).  
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Tabela 51 - Estudo de comparação de valores de contagem microbiológica da 

saliva no grupo doença celíaca versus grupo controlo 

 Controlo DC p 

S. mutans 

n 71 68  

Me (P25-P75) 6,5E9 (4,5E8-2,3E10) 2,7E8 (1,5E7-5,6E9) 

 

0,331* 
min-max 6,7E3-4,4E11 6,1E3-2,9E13 

média (DP) 3,0E10 (7,7E10) 4,4E11 (3,5E12) 

Candida albicans 

n 80 77 

 

0,172* 
 

Me (P25-P75) 0 (0-0) 0 (0-2,4E5) 

min-max 0-5,5E10 0-9,9E8 

média (DP) 1,3E9 (8,4E9) 2,7E7 (1,4E8) 

Carga bacteriana 

total 

n 79 80 

 

0,406* 

Me (P25-P75) 8,2E8 (2,5E8-1,9E9) 6,1E8 (2,4E8-2,2E9) 

min-max 3,3E7-1,4E10 2,2E4-3,3E10 

média (DP) 3,4E9 (1,6E10) 1,9E9 (3,9E9) 

* teste de Mann-Whitney. 

 

Apesar de se ter observado uma diminuição da concentração de 

Streptococcus mutans no grupo DC em comparação ao grupo controlo não se 

encontrou diferenças estatísticas (p=0,331) (Figura 26).  

Não se encontrou diferenças estatísticas na contagem de Candida (p=0,172) 

nem na contagem da carga bacteriana total (p=0,406) entre o grupo doença celíaca 

em comparação ao grupo controlo (Figura 27).  
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Figura 26 - Diagrama Box-plot para a comparação da distribuição de contagem de 

Streptococcus mutans na saliva (UFC/ml) no grupo doença celíaca e grupo 

controlo 

 

 

 

Figura 27 - Diagrama Box-plot para a comparação da distribuição de contagem de 

Candida e da distribuição da Carga bacteriana total na saliva (UFC/ml) no grupo 

doença celíaca e grupo controlo 

 

p=0,406 

 

p=0,172 

 

p=0,331 
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Não se detetaram diferenças significativas na comparação da contagem de 

Streptococcus mutans, Candida e Carga bacteriana total por faixa etária nos dois 

grupos. (Tabela 52).  

 

Tabela 52  - Estudo de comparação de valores de contagem microbiológica da 

saliva, por faixa etária, no grupo doença celíaca versus grupo controlo 

 
Controlo DC 

6-12 anos 13-18 anos 6-12 anos 13-18 anos 

S. mutans 

n 34 37 26 42 

Me  
(P25-P75) 

1,1E10  
(1,6E9-3,6E10) 

1,9E9  
(1,3E8-1,6E10) 

1,2E9  
(9,1E6-8,3E9) 

2,0E8  
(1,7E7-4,9E9) 

min-max 6,7E3-3,9E11 5,4E4-4,4E11 1,4E4-3,6E10 6,1E3-2,9E13 

média (DP) 3,8E10 (8,0E10) 2,4E10 (7,4E10) 5,4E9 (8,5E9) 7,0E11 (4,5E12) 

p* 0,023 0,562 

Faixa etária 6-12 anos Controlo versus DC  p*=0,001 

Faixa etária 13-18 anos Controlo versus DC p*=0,084 

Candida 
albicans 

 41 39 29 48 

Me (P25-
P75) 

0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-3,7E5) 0 (0-1,9E5) 

min-max 0-5,5E10 0-1,4E7 0-6,9E8 0-9,9E8 

média (DP) 2,6E9 (1,2E10) 8,1E+5 (2,9E6) 2,4E7 (1,3E8) 2,8E7 (1,4E8) 

p* 0,741 0,967 

Faixa etária 6-12 anos Controlo versus DC  p*=0,697 

Faixa etária 13-18 anos Controlo versus DC  p*=0,473 

Carga 
bacteriana 
total 

 41 38 30 50 

Me  
(P25-P75) 

8,3E8 
 (3,0E8-1,7E9) 

9,9E8 
 (2,1E8-2,4E9) 

8,7E8  
(2,8E8-2,2E9) 

5,7E8  
(2,3E8-2,0E9) 

min-max 7,3E7-5,5E9 3,3E7-1,4E11 3,6E7-8,0E9 2,2E4-3,3E10 

média (DP) 1,3E9 (1,4E9) 5,8E9 (2,3E10) 1,7E9 (2,1E9) 2,0E9 (4,8E9) 

p* 0,627 0,471 

Faixa etária 6-12 anos Controlo versus DC p*=0,645 

Faixa etária 13-18 anos Controlo versus DC p*=0,495 

*Teste de Mann-Whitney. 
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Na faixa etária de crianças mais novas (6-12anos) o valor mediano de S. 

mutans é significativamente mais elevada no controlo que no DC (p=0,001), mas 

não são detetadas diferenças significativas nos dois grupos de estudo para as 

crianças mais velhas (13-18anos) (p=0,084) para este microrganismo (Figura 28 e 

Tabela 52).  

 

 

Figura 28 - Diagrama Box-plot para a comparação da distribuição de 

Streptococcus mutans na saliva (UFC/ml), por grupo de estudo (grupo doença 

celíaca e grupo controlo) e por faixa etária 

 

Não se encontrou diferenças entre os dois grupos nas diferentes faixas 

etárias (6-12 anos e 13-18 anos) para a Candida albicans (p=0,697 e p=0,473, 

respetivamente) (Figura 29 e Tabela 52) nem para a carga bacteriana total (p=0,645 

e p=0,495, respetivamente) (Figura 30 e Tabela 52). 
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Figura 29 - Diagrama Box-plot para a comparação da distribuição de Candida na 

saliva (UFC/ml), por grupo de estudo (grupo doença celíaca e grupo controlo) e 

por faixa etária 

 
Figura 30 - Diagrama Box-plot para a comparação da Carga bacteriana total na 

saliva (UFC/ml), por grupo de estudo (grupo doença celíaca e grupo controlo) e 

faixa etária 
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Relação do microbioma oral com a cárie  

Na tabela 53, pode observar-se que a única relação significativa ocorre no 

grupo DC e para a faixa etária 6-12 anos, em que se verificou uma relação 

significativa razoável e positiva entre o número de C3-6PO e a contagem de S. 

mutans (rs= 0,414; p=0,036). Ou seja, no grupo DC e para a faixa etária 6-12 anos, 

o aumento de número de C3-6PO está relacionado de forma algo dispersa com o 

aumento da quantidade deste microrganismo. Mas esta relação não é significativa 

para a outra faixa etária, nem para o grupo controlo (Tabela 53). 

 

Tabela 53 - Estudo de correlação entre a cárie usando o parâmetro C3-6PO com 

contagem microbiológica (S. mutans, Candida, carga bacteriana total), por grupo 

doença celíaca e grupo controlo  

C3-6PO 
versus: 

Faixa etária 
DC Controlo 

rs* p n rs* p n 

Streptococcus 
mutans 

(UFC/ml) 

6-12 0,414 0,036 26 0,257 0,143 34 

13-18 0,262 0,094 42 0,200 0,236 37 

Candida 

(UFC/ml) 

6-12 0,136 0,483 29 0,205 0,199 41 

13-18 0,008 0,954 48 -0,100 0,545 39 

Carga bacteriana 

total 

(UFC/ml) 

6-12 0,312 0,093 30 0,153 0,340 41 

13-18 -0,098 0,501 50 0,172 0,302 38 

* coeficiente de correlação de Spearman 

 

No grupo de crianças com cárie em pelo menos uma superfície, o valor 

mediano de S. mutans é significativamente mais elevada no controlo que no DC 

(p=0,003), mas não são detetadas diferenças significativas nos dois grupos de 

estudo para a Candida albicans (p=0,399) e a carga bacteriana total (p=0,599), 

(Tabela 54). 
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Tabela 54 - Comparação de valores de contagem microbiológica da saliva em 

crianças com cárie no grupo doença celíaca e grupo controlo 

 
Controlo DC 

p 
Cárie em pelo menos uma superfície 

 sim sim  

S.  mutans 

n 70 57 

p*=0,003 

Me 

(P25-P75) 

6,4E9 a 

(4,5E8-2,3E10) 

2,9E8 b 

(4,4E7-8,4E9) 

min-max 6,7E3-4,4E11 6,1E3-2,9E13 

média (DP) 3,1E10 (7,7E10) 5,2E11 (3,8E12) 

Candida 

albicans 

n 77 62 

p*=0,399 

Me  

(P25-P75) 

0  

(0-0) 

0  

(0-2,9E5) 

min-max 0-5,5E10 0-9,9E8 

média (DP) 1,4E9 (8,5E9) 3,3E7 (1,5E8) 

Carga 

bacteriana total 

n 76 65 

p*=0,599 

Me 

(P25-P75) 

8,5E8 

(2,6E8-1,9E9) 

5,8E8 

(2,3E8-2,1E9) 

min-max 3,3E7-1,4E11 2,2E4-8,0E9 

média (DP) 3,5E9-1,6E10 1,5E-1,9E9 

* teste de Mann-Whitney, a,b- letras diferentes indicam diferenças significativas no valor da mediana da variável. 

 

Biomarcadores pró/anti-inflamatórios 

Fez-se um estudo da concentração da interleucinas IL-1b, IL-17A e IL-10 

nos participantes selecionados do grupo controlo e grupo DC (Tabela 55). 

Relativamente as interleucinas, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos, nem entre os subgrupos DC com 

diferentes tempos de DIG (Figura 31, 32, 33, 34 e Tabela 55). 
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Tabela 55 - Comparação da concentração de interleucinas entre grupo doença 

celíaca e grupo controlo e tempo DIG no grupo DC 

 Controlo DC p* 
DIG<1 

ano 

DIG 1-5 

anos 
DIG>5 anos p** 

  22 53  7 16 30  

IL1b 

Me 

(P25-P75) 

33 

(18,5-

60,5) 

30 

(19,5-

68,5) 0,784 

21 

(18-50) 

30,5 

(16,1-86,4) 

31,3 

(23,3-68,3) 
0,918 

min-max 14-96 12-920,5 18-301 13-920,5 12-299 

média 

(DP) 

41,1 

(27,2) 

73,8 

(142,3) 
0,3011 

64,6 

(104,9) 
117,3 (237) 52,8 (59) 0.2592 

IL17A 

Me 

(P25-P75) 

12 

(10,8-15,3) 

12 

(10-19) 
0,907 

13 

(11-18) 

11 

(10-16,5) 

12 

(9-26,3) 
0,810 

min-max 9-40 8-55,5 10-18 9-24 8-55,5 

média 

(DP) 
14,6 (8) 16,1 (9,6) 0,543 13,6 (3,2) 13,1 (4,6) 18,2 (11,8) 0.2292 

IL10 

Me 

(P25-P75) 

8,5 

(6,8-10) 

9 

(6,3-15) 
0,575 

8 

(7-15) 

9 

(6,6-9,8) 

8,8 

(6-19,5) 
0,906 

min-max 5-34 5-51 6-19 5-19,5 5-51 

média 

(DP) 
9,7 (5,9) 11,7 (8,2) 0,2321 10,4 (4,8) 9,3 (3,7) 13,3 (10,1) 0.2462 

IL17A/ 

IL10 

Me 

(P25-P75) 

1,5 

(1,3-1,8) 

1,4 

(1,2-1,7) 
0,226 

1,2 

(1,2-1,6) 

1,4 

(1,1-1,7) 

1,5 

(1,2-1,7) 
0,524 

min-max 0,9-2,8 0,9-3 1-1,7 0,9-3 0,9-2,6 

média 

(DP) 
1,6 (0,5) 1,5 (0,4) 0,1951 1,3 (0,3) 1,5 (0,5) 1,5 (0,4) 0.5132 

* Teste de Mann-Whitney (para 2 grupos independentes); 1teste t (não há normalidade na distribuição das variáveis, a não 

ser na razão IL17A/IL10) pelo que o “p” deste teste não deve ser usado!); ** Teste de Kruskal-Wallis; 2ANOVA. 
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Figura 31 - Comparação da concentração de IL-1b entre grupo doença celíaca e 

grupo controlo e tempo DIG 

 

 

 

   

Figura 32 - Comparação da concentração de IL-17A entre grupo doença celíaca e 

grupo controlo e tempo DIG no grupo DC 

 

 

p=0,784 
p=0,918 

p=0,907 p=0,810 
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Figura 33 - Comparação da concentração de Il-10 entre grupo doença celíaca e 

grupo controlo e tempo DIG no grupo DC 

 
 
 
 
 

  
Figura 34 - Comparação da relação IL-17A/IL-10 entre grupo doença celíaca e 

grupo controlo e tempo DIG no grupo DC 

  

  

p=0,575 

 

p=0,906 

 

p=0,226 

 

p=0,524 
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Não se identificaram diferenças significativas entre o cumprimento da dieta 

e a concentração das interleucinas (Tabela 56).    

 
Tabela 56 - Relação do cumprimento da dieta com a concentração das 

interleucinas no grupo doença celíaca 

 Anti-tTG n Média p* 

IL1b 

(pró inflamatória) 

<7 39 79,56 
 

0,628 
≥7 14 57,79 

IL17A 

(pró inflamatória) 

<7 39 15,81 

0,756 

≥7 14 16,75 

IL10 

(anti-inflamatória) 

<7 39 11,13 

0,402 

≥7 14 13,29 

IL17A/IL10 

<7 39 1,49 

0,398 

≥7 14 1,38 

Anti-tTG (Antitransglutaminase) <7 Normal; ≥7 não cumpre dieta; * teste t-student 

 

 
 
 

Avaliou-se a relação entre a presença de ulcerações aftosas, em qualquer 

grupo, e a concentração de interleucinas mas não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas (Tabela 57). 
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Tabela 57 - Comparação da concentração de interleucinas com a presença de 

ulcerações aftosas no grupo doença celíaca  

 Ulcerações aftosas DC p* 

  não sim  

IL1b 

(pró inflamatória) 
 

n 23 30 

0,243 média (DP) 91,7 (190,6) 60,1 (91,2) 

Me (P25-P75) 33,0 (23,5-74,5) 26,3 (18-59) 

IL17A 

(pró inflamatória) 

n 23 30 

 

0,085 
média (DP) 18,8 (11,9) 13,9 (6,8) 

Me (P25-P75) 13,0 (10,0-27,0) 11,5 (9,0-17,3) 

IL10 

(anti-inflamatória) 

n 23 30 

 

0,417 
média (DP) 13,4 (10,5) 10,4 (5,7) 

Me (P25-P75) 9,0 (7,0-18,0) 9,0 (6,0-13,5) 

IL17A/IL10 

n 23 30 

 

0,440 
média (DP) 1,5 (0,4) 1,4 (0,3) 

Me (P25-P75) 1,4 (1,2-1,7) 1,4 (1,2-1,6) 

* teste de Mann-Whitney 
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Capítulo 5 – Discussão 
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Os estudos epidemiológicos são úteis para descrever e comparar o estado 

de saúde das populações. 

O conhecimento da distribuição de uma doença e dos seus determinantes 

numa população é considerado fundamental para que se estabeleçam as 

prioridades nos programas de prevenção e no tratamento.  

A DC afeta cerca de 1% da população.(5, 17, 24)  

As características clínicas da doença têm sofrido modificações, uma vez que 

doentes recém-diagnosticados não apresentam sempre a clássica sintomatologia 

gastrointestinal (diarreia acentuada, vómitos, défice de crescimento e distensão 

abdominal), tornando mais difícil o seu diagnóstico. (5, 8, 24, 50) Por outro lado, o 

diagnóstico tardio aumenta as probabilidades de desenvolverem complicações 

associadas à DC, como osteoporose, problemas de fertilidade e neoplasias 

malignas.(40, 55, 56)  

Os resultados apresentados neste trabalho apontam para a importância do 

conhecimento das características clínicas da DC pelos profissionais de saúde, em 

particular, para os médicos dentistas, já que podem existir manifestações orais 

relacionadas a esta patologia. 
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Discussão dos resultados 

A saúde oral é hoje considerada um dos parâmetros fundamentais 

relacionados à saúde geral e ao comportamento do paciente.(12) O estado de 

saúde oral permite que os indivíduos realizem suas atividades diárias (mastigação, 

articulação e socialização) sem qualquer dor, desconforto e restrição.(12) Conhecer 

as manifestações que uma doença sistémica pode causar na cavidade oral é 

fundamental para proporcionar o melhor tratamento e assim melhorar a sua saúde 

oral. 

Este estudo teve uma relevância clínica importante sobre o conhecimento 

das manifestações orais de uma população com doença celíaca portuguesa, tendo 

em conta a escassa informação desta doença a nível nacional.  

 

Descrição da Amostra 

A amostra deste estudo incluiu 80 crianças/adolescentes celíacos e 80 

controlos saudáveis. Relativamente à idade não se encontrou diferença estatística 

entre os dois grupos e mesmo dividindo a idade em faixas etárias (6-12 e 13-18 

anos) não se encontrou diferença estatística entre os dois grupos de estudo. Não 

se verificou diferenças relativamente ao grau de escolaridade entre os dois grupos. 

Relativamente ao sexo os grupos eram homogéneos, mesmo quando dividido em 

faixas etárias, o que significa que o grupo controlo era representativo do grupo de 

estudo. Apesar se de encontrar diferença estatística entre grupo DC e grupo 

controlo (p<0,001), relativamente ao distrito onde habitavam os participantes do 

estudo, verificou-se que a maioria, em ambos os grupos, pertencia ao distrito do 

Porto. O facto de se encontrar participantes com DC de variados distritos justifica-

se pelo motivo que estes têm de se deslocar para um hospital central para uma 

consulta específica de doença celíaca. 
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Avaliação da história clínica geral 

Relativamente à história clínica geral, verificou-se mais casos de varicela 

descritos na história pregressa no grupo DC relativamente ao grupo controlo, com 

diferença estatística altamente significativa (p<0,001). Os indivíduos com DC têm 

tendência para terem outras doenças associadas, mas não se encontrou relação 

na literatura da varicela com a DC. Foi realizado uma pesquisa na base de dados 

da Pubmed as palavras “varicella AND celiac disease”, “varicella AND enamel 

defects” e “risk factors AND enamel defects” e não se encontrou nenhuma relação. 

No grupo DC 14 (17,5%) dos pacientes apresentavam um familiar com 

doença celíaca, tal como se verificou na literatura que indivíduos com familiares de 

1º e 2º grau com DC têm maior probabilidade se ter DC.(42, 43) 

No grupo DC, 71,3% dos doentes já fazia a DIG há mais de 5 anos e só 8,8% 

fazia há menos de 1 ano. Como a proporção de indivíduos em cada subgrupo de 

DIG não era homogénea tornou-se mais difícil de comparar e encontrar diferenças 

nos resultados de algumas variáveis. Se o número de participantes com DC recém 

diagnosticados fosse mais elevado talvez se encontrassem outros resultados. 

Caraterização do estado nutricional 

Relativamente ao estado nutricional tanto no grupo DC como no grupo 

controlo a maioria era eutrófico (p=0,214). No Grupo DC verificou-se que 17 

(21,3%) apresentavam excesso de peso. É importante conhecer o efeito da DIG 

nos parâmetros antropométricos de crianças com DC. A literatura refere que a 

introdução da DIG é fundamental na recuperação da composição corporal em 

crianças com baixo peso, provocado entre outros fatores, pela insuficiente 

absorção intestinal e  tem um efeito positivo na recuperação e diminuição dos 

sintomas digestivos e sistémicos.(151, 152) A literatura refere que, apesar de não 

se ter observado que a DIG possa conduzir à obesidade, a percentagem de 

crianças com DC com pré-obesidade tenha aumentado no decorrer da mesma. 

(152-155) Para saber se no nosso estudo os doentes celíacos com mais peso eram 

os que faziam dieta há mais tempo, relacionou-se o índice z-score IMC com o 

tempo de DIG. Apesar de não se encontrarem diferenças estatisticamente 
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significativas (p=0,406) verificou-se uma tendência para um IMC mais elevado nos 

DC que faziam DIG há mais tempo, o que está de acordo com a literatura.(156-159) 

A DIG é o tratamento para a DC, permitindo a gradual diminuição dos sinais 

e sintomas associados à doença e assim, permitindo a sua recuperação.(151, 160)  

Vários autores referem, por vezes, dificuldades de adesão a uma DIG, por diversos 

fatores, entre os quais, o custo e insuficiente rotulagem dos produtos, ou a 

dificuldade em efetuar refeições fora de casa ou ainda um conhecimento limitado 

da comunidade em geral sobre a DC. (161, 162) No nosso estudo, quando 

avaliados os DC que faziam dieta há menos tempo (DIG<1), a percentagem de não 

cumpridores foi significativamente maior e no caso dos DC com DIG há mais de 5 

anos, a percentagem de cumpridores foi maior, com significado estatístico 

(p=0,001). Sendo assim, o nosso estudo verificou que os DC diagnosticados há 

mais tempo cumprem melhor a dieta. Este resultado pode ser relacionado por 

serem seguidos por uma equipa multidisciplinar da especialidade. 

Avaliação da história clínica dentária 

No nosso estudo, relativamente à escovagem dentária verificou-se que 49 

(61,3%) do grupo DC e 58 (72,5%) do grupo controlo afirmaram lavar os dentes 

duas vezes por dia, não havendo diferença entre os grupos (p=0,318).  Quanto aos 

auxiliares de higiene oral, como, fio dentário e utilização de suplementos de flúor 

tópico não é prática comum, tanto no DC como no grupo controlo. O fio dentário, 

como adjuvante na limpeza de restos alimentares nas superfícies interproximais, 

não é utilizado em ambos os grupos (p=0,620). A maioria dos participantes afirmam 

já terem feito algum tratamento dentário (p=0,167), e esse foi efetuado há menos 

de 1 ano, sem diferenças entre grupos (p=0,282). 

No nosso estudo, relativamente ao motivo da última consulta dentária 

encontraram-se diferenças significativas entre o grupo DC e grupo controlo, mesmo 

subdividindo os grupos nas duas faixas etárias, sendo que o principal motivo no 

grupo DC foi “consulta de rotina” e no grupo controlo o principal motivo foi “cárie” 

(p=0,004). Esta diferença encontrada no motivo da consulta pode estar enviesada 

pelo facto do grupo controlo ter sido observado na consulta de Odontopediatria da 

Faculdade de Medicina Dentária, e por isso, o motivo da última consulta estar mais 

relacionado com o tratamento dentário e não a prevenção. Mas mesmo assim, é de 
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realçar que a consulta de rotina seja o mais relatado no grupo DC. A preocupação 

dos pais/ responsáveis das crianças/adolescentes não é a cárie ou dor dentária, 

mas sim as alterações que observam nos dentes, principalmente nos anteriores. 

Alterações nos tecidos moles 

1. Queilite angular, glossite atrófica e língua geográfica 

No nosso estudo, não foram encontradas muitas alterações nos tecidos 

moles. No nosso estudo, apesar de se encontrar em maior número alterações nos 

tecidos moles como a queilite angular, glossite atrófica e língua geográfica na DC 

em relação ao grupo controlo não se encontraram diferenças significativas entre os 

dois grupos (p=0,059, p=0,059, p=0,117, respetivamente).  

Apesar de não se ter encontrado diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois grupos no nosso estudo verificou-se, tal como nos estudos já 

referenciados da literatura (4, 51, 72, 74, 79), uma tendência para estas alterações 

aparecerem em maior número no grupo DC.  

Num estudo de Bramanti el al.(51), a glossite atrófica foi observada em 14% 

dos doentes celíacos confirmados, em 23,8% dos potenciais doentes celíacos 

versus 1,85% dos indivíduos do grupo controlo, verificando-se que este distúrbio 

era mais frequente no grupo DC.A queilite angular foi registrada em 6% dos doentes 

celíacos confirmados, em 9,5% dos potenciais doentes celíacos versus 3,7% dos 

indivíduos do grupo controlo. Os doentes referiram dificuldades de mastigação, 

deglutição e / ou fala. (51) 

Lahteenoja et al.(72) avaliaram a presença de algumas alterações nos 

tecidos moles (língua ardente e glossite atrófica) e verificaram que estas alterações 

estavam mais presentes no grupo DC. Campisi et al.(74) verificaram que a 

prevalência de lesões orais dos tecidos moles foi de 42% nos pacientes com 

doença celíaca e 2% no grupo controlo (p <0,001). 

 Cigic et al.(79) encontraram que 9 (15%) dos pacientes com língua 

geográfica eram positivos para IgA tTG e estes pacientes apresentavam alterações 

histológicas compatíveis com DC que posteriormente foram confirmadas por 

biópsia duodenal. Apenas dois dos pacientes relataram sintomas gastrointestinais. 
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2. Ulcerações aftosas  

 A estomatite aftosa recorrente é caracterizada por uma ou múltiplas úlceras 

dolorosas, na mucosa oral, de forma circular ou ovoide, que apresentam um halo 

eritematoso. (73, 74, 163) Depois de diagnosticada a doença e implementada uma 

dieta isenta de glúten, a estomatite aftosa recorrente tem tendência a diminuir de 

incidência.(74, 164, 165) 

O termo estomatite aftosa recorrente deve ser reservado para úlceras 

recorrentes que aparecem em indivíduos que não têm doenças sistémicas, 

enquanto que, úlceras que se assemelham a ulcerações aftosas recorrentes mas 

são encontradas em indivíduos com desordens sistémicas, como a DC, devem ser 

determinadas apenas de úlceras aftosas, tendo sido utilizado esta designação este 

trabalho.(71, 74, 165, 166)  

A recolha dos dados relativamente às úlceras aftosas foi feita através de 

uma observação clínica, mas também através do histórico médico de cada paciente 

em relação à presença e frequência de recorrências de úlceras orais. Este protocolo 

de estudo está de acordo com a literatura (51, 74, 164, 165), pois, só a avaliação 

clínica num preciso momento não iria refletir a verdadeira presença e frequência 

desta alteração nos tecidos moldes na DC.   

No nosso estudo, 56,3% dos doentes celíacos referiram presença de 

ulcerações aftosas comparativamente a 20% de indivíduos do grupo controlo e com 

diferença altamente significativa (p<0,001). 

Campisi el al.(74) realizaram um estudo com um grupo de 269 

crianças/adolescentes (3-17 anos) com DC e os compararam com um grupo de 575 

indivíduos saudáveis. Este estudo teve duas observações: a primeira após DC 

recém diagnosticada e um ano após com DC com DIG. Na primeira observação as 

úlceras aftosas foram mais frequentemente encontradas na DC (22,7% versus 

7,1% dos controlos). Na segunda observação verificou-se que a prevalência das 

úlceras aftosas no DC diminui com a introdução da DIG.  No estudo de Procaccini 

el al.(165) a prevalência de ulceras aftosas foi de 26% em doentes celíacos. No 

estudo de Bramanti el al.(51) as ulceras aftosas foram encontradas em 52% dos 

doentes celíacos já diagnosticados, 66,7% em  potenciais doentes celíacos e 7,4% 
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controlos. Este estudo também relatou que esta alteração nos tecidos moles foi 

mais frequente em doentes celíacos silenciosos, que não relataram sintomas 

gastrointestinais antes do diagnóstico de DC.(51)  

Nieri et al.(167), realizaram uma revisão sistemática e uma metanálise de 

estudos controlados sobre a presença de ulcerações aftosas na DC versus 

indivíduos saudáveis. Considerando só as crianças, foram examinadas 1129 com 

DC e 1408 indivíduos saudáveis, e verificou-se que 46% com DC apresentava 

úlceras aftosas em relação a 8% do grupo saudável, sendo esta diferença 

altamente significativa. 

Carvalho et al. (108) realizaram um estudo com 52 crianças com DC e 52 

crianças controlo, ambas de idades compreendidas entre os 2 aos 15 anos. A 

prevalência de ulceras aftosas foi de 40,38% em doentes celíacos e 17,31% no 

grupo controlo. 

Bucci el al.(164) encontraram uma prevalência de 33,3% de ulcerações 

aftosas em doentes celíacos e relataram que mais de 1/3 dos doentes celíacos que 

sofrem de ulcerações  aftosas recorrentes beneficiaram de uma dieta isenta de 

glúten. Este estudo está de acordo como o nosso estudo, onde também se 

encontrou, que 1/3 (28,9%) dos doentes celíacos que referiam ter ulcerações 

aftosas melhoraram após a introdução da DIG (p=0,007). 

Uma hipotética correlação entre DC e as ulcerações aftosas recorrentes é 

dada pela observação do efeito de uma DIG no controlo destas ulcerações. De fato, 

é referido uma melhora significativa das aftas orais nos doentes celíacos que 

seguem uma DIG, podendo reaparecer aquando da reintrodução do glúten. (71)  

A literatura refere que as deficiências de ferro, ácido fólico e vitamina B12, 

decorrentes da má absorção intestinal da doença celíaca pode ser uma possível 

causa de manifestações orais, e parece desempenhar um papel na patogénese das 

úlceras aftosas.(71, 168) Deficiências vitamínicas são comuns em pacientes com 

DC recentemente diagnosticada com dados sugerindo que esses pacientes 

continuam a estar em risco de deficiência mesmo após 10 anos com DIG.(168-170) 

No nosso estudo também se avaliou qual a localização na cavidade oral e a 

frequência das úlceras aftosas. Verificou-se que a mucosa jugal era o local onde 

as aftas apareciam mais no grupo DC (p=0,010) e a frequência era mensal ou 
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bimensal no grupo DC e que no grupo controlo era raro ou nem sabiam precisar 

por ser pouco frequente, encontrando-se diferenças significativas entre os dois 

grupos (p=0,032). 

Assim, o nosso estudo, tal como referido na literatura sugere que as 

ulcerações aftosas podem ser um sinal de DC. Os resultados do presente estudo 

foram obtidos por meio de uma avaliação transversal, através da história clínica 

pregressa e poucas foram as observadas na cavidade oral, no momento do exame 

clínico. Por isso, seria importante fazer um acompanhamento a longo prazo, para 

se estabelecer, com maior precisão, a relação entre a ocorrência das úlceras 

aftosas e a DC, nesta amostra. 

 

Alterações nos tecidos duros 

1. Defeitos de esmalte 

Durante o amplo período de formação do esmalte dentário podem ocorrer 

alterações que conferem marcas permanentes na sua estrutura, uma vez que este 

tecido não tem capacidade de remodelação.(171)  

Os defeitos de esmalte incluem fissuras, sulcos e, por vezes, a perda 

completa do esmalte dentário. Os defeitos estruturais do esmalte dentário podem 

ser diversos e podem conter hipoplasia (distúrbios quantitativos) e 

hipomineralização (distúrbios qualitativos). (4) Sabe-se que, durante a 

amelogénese, ocorre, em primeiro lugar, a fase de deposição da matriz proteica 

para, posteriormente, ocorrer a mineralização dessa matriz. Sendo assim, se a 

doença sistémica ocorrer simultaneamente à primeira fase, desencadeia o 

aparecimento de hipoplasias de esmalte, ou, se ocorrerem num estágio mais tardio, 

pode levar ao aparecimento de hipomineralizações. (29) 

No nosso estudo verificou-se que 55,0% no grupo DC apresentava pelo 

menos um dente com defeito de esmalte, senso esta prevalência significativamente 

maior que o grupo controlo, que foi de 27,5% (p <0,001). Estes resultados foram 

semelhantes à literatura encontrada.(4, 28, 51, 71, 74, 82, 86, 88, 105, 106, 164, 

172-174)   
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Souto-Souza et al. investigou a relação entre defeitos de esmalte e DC e na 

sua metanálise, observou que DC tinha uma prevalência significativamente maior 

de defeitos de esmalte em comparação a grupo de pessoas saudáveis. O mais 

importante deste trabalho foi que apenas os defeitos de desenvolvimento do 

esmalte diagnosticados usando o método de Aine estavam estritamente 

relacionados ao DC.(87) 

Nieri et al.(167), realizaram uma revisão sistemática e uma metanálise de 

estudos controlados sobre a presença de defeitos de esmalte e ulcerações aftosas 

na DC versus indivíduos saudáveis. Considerando só as crianças, foram 

examinados 1490 com DC e 2318 indivíduos saudáveis, e verificou-se que 686 

(46%) com DC apresentava pelo menos um dente com defeito de esmalte em 

relação a 332 (14%) do grupo saudável, sendo esta diferença estatisticamente 

altamente significativa. 

Os defeitos na formação do esmalte podem ser específicos, quando ocorrem 

no mesmo dente em ambos os arcos, ou inespecíficos, em que não há essa 

correlação.(88) O comprometimento da mineralização das coroas dentárias pode 

ocorrer em numerosas doenças sistémicas, mas os defeitos encontrados na DC 

são por norma específicos, ou seja, são simetricamente e cronologicamente 

detetáveis nas quatro hemiarcadas da dentição(83).  

No nosso estudo, foi encontrado maior ocorrência de defeitos específicos na 

DC relativamente ao primeiro molar que se encontrou simetria por par (p=0,003) e 

nas quatro hemiarcadas em comparação ao grupo controlo (p=0,028). 

Relativamente aos incisivos encontraram-se diferenças entre os dois grupos em 

relação aos incisivos centrais (p=0,001) e laterais (p=0,001) superiores, mas não 

nas quatro hemiarcadas. Estes resultados estão de acordo com estudos 

encontrados na literatura, onde também se verificou maior incidência de simetria 

nos primeiros molares e incisivos. (174) 

É importante ter em conta que os defeitos na estrutura de esmalte podem 

desenvolver-se nos períodos pré-natal, neonatal, e pós-natal, e a sua extensão vai 

depender da duração, intensidade e o período no qual o fator etiológico esteve 

presente durante a formação da coroa dentária.(175) A presença de defeitos de 

esmalte encontrada em dentes temporários, suporta a hipótese que fatores 
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imunogenéticos estão, provavelmente, mais relacionados com o desenvolvimento 

de defeitos de esmalte na DC, do que fatores ambientais.(71)  

A calcificação dentária compreende a deposição de sais minerais 

(principalmente cálcio e fósforo) sobre a matriz tecidular anteriormente formada. A 

deposição inicia-se sobre as pontas das cúspides e bordos incisais dos dentes, 

continuando com aposições concêntricas e sucessivas sobre os pequenos pontos 

de origem. Os dentes decíduos iniciam a sua calcificação entre a 14ª e 18ª semana 

intrauterina, começando nos incisivos centrais e terminando no segundo molar. Os 

ápices dos dentes temporários fecham geralmente um ano após a erupção do dente 

e geralmente ocorre entre o ano e meio e três anos da criança.(71)  

Na dentição definitiva o início da calcificação do primeiro molar do maxilar 

superior e inferior ocorre ao nacimento; o incisivo central superior e inferior e o 

incisivo lateral inferior aos 3-4 meses; o incisivo lateral superior aos 10-12 meses; 

canino inferior aos 4-5 meses e o superior aos 5-7 meses; o primeiro pré-molar 

superior e inferior entre 1,5-2 anos, segundo pré-molar superior e inferior aos 2-2,5 

anos e o segundo molar superior e inferior aos 2,5-3 anos. A coroa fica completa 

no primeiro molar aos 2,5-3 anos; os quatro incisivos aos 4-5 anos; o primeiro pré-

molar aos 6-7 anos; o canino e o segundo pré-molar aos 6-7 anos e por fim o 

segundo molar aos 7-8 anos. O início da mineralização para os terceiros molares é 

assumido para a idade de 8 a 10 anos.(109)  

A calcificação da coroa é um processo longo que termina no período anterior 

à erupção dos dentes. Os incisivos e primeiros molares são os dentes mais 

afetados como resultado do decurso da odontogénese e sua relação com as fases 

ativas da doença. A prevalência superior na dentição permanente pode ser 

explicada pelo fato do desenvolvimento da coroa nesta dentição ocorrer entre os 

primeiros meses de vida e os 7- 8 anos, enquanto que, a formação da dentição 

temporária ocorre, predominantemente, in útero. Esta correlação com a cronologia 

do desenvolvimento da dentição permanente é, também, justificada pelo fato dos 

incisivos e os primeiros molares serem os primeiros dentes a calcificarem. (71).  

Portanto, acredita-se que quando uma doença sistémica ocorre no período 

de mineralização dos dentes temporários ou permanentes, pode resultar em 

anomalias no esmalte. 
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A distribuição dos diferentes graus de defeitos de esmalte na dentição 

permanente (de acordo com a classificação de Aine) demonstra que o grau I e II 

são os mais comuns, o que vai de encontro aos resultados obtidos (p=0,002, 

p=0,003, respetivamente). Não está claro quais os fatores que afetam o grau de 

severidade dos defeitos de esmalte na DC.  Campisi et al. avaliaram a gravidade 

dos defeitos de esmalte segundo os critérios de Aine e encontraram grau I em 87%, 

grau II em 11% e grau IV em 2% dos pacientes.(74) Mina et al. encontraram 86% 

de grau I e 14% de grau II os pacientes com DC.(111) 

No nosso estudo, o grupo DC apresentou maior ocorrência de defeitos de 

esmalte de grau I da classificação de Aine na dentição permanente, sendo estes 

resultados semelhantes aos de alguns estudos da literatura, que também 

detetaram maior número de defeitos de esmalte de grau I. (82, 88, 106, 164) 

Trotta et al.(83) realizaram um estudo em adultos com doença celíaca e 

confirmaram que os defeitos do esmalte dentário podem ser encontrados na 

maioria dos pacientes celíacos. Os defeitos do esmalte dentário são sistemáticos, 

mostrando uma distribuição simétrica e cronológica nas quatro hemiarcadas. Os 

dentes mais comumente afetados pelos defeitos do esmalte são, portanto, os 

incisivos, seguidos dos molares, pré-molares e caninos. Além disso, no estudo de 

Trotta et al., os resultados parecem sugerir que as lesões mais graves são 

encontradas principalmente em pacientes com doença celíaca clássica em 

comparação a pacientes com doença não clássica/ assintomática. Também 

verificaram que o grau I e II da classificação de Aine foram os mais encontrados. 

No nosso estudo não se encontraram diferenças entre os dois grupos, 

relativamente aos defeitos de esmalte, na dentição temporária. Tal como referido 

na literatura, os defeitos de esmalte são mais frequentes na dentição permanente 

e por norma na dentição temporária não se encontram tantos defeitos. Salienta-se 

que a amostra de indivíduos em dentição temporária no presente estudo foi 

reduzida, o que dificulta inferir conclusões.    

Atualmente, a etiologia dos defeitos de esmalte, em doentes intolerantes ao 

glúten continua ainda por esclarecer, sendo que alguns autores atribuem esses 

defeitos à síndrome de má absorção, causada pelas microlesões no intestino 

delgado, características da doença, o que levaria o doente a estados de 
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hipocalcemia e deficiência de outros nutrientes importantes no desenvolvimento do 

gérmen dentário. (6, 71, 106)  

A hipocalcemia devida à má-absorção pode ser uma das causas possíveis. 

Contudo, ainda não foi encontrada nenhuma diferença significativa na 

concentração de cálcio no soro de crianças celíacas, com e sem lesões 

dentárias.(71) O fato de lesões típicas de defeitos de esmalte serem também 

detetadas em parentes de primeiro grau de doentes celíacos saudáveis com uma 

arquitetura normal da mucosa do intestino delgado veio desacreditar esta hipótese, 

no entanto, pode ser um fator contribuinte na indução da formação de defeitos de 

esmalte. (71) 

Outra das causas apontadas atualmente, para os defeitos de esmalte 

induzidos pelo glúten, consiste num processo imunomediado. Esta hipótese é 

fundamentada pela associação entre as alterações dentárias inerentes à DC e o 

antigénio HLA-DR3.(71) Uma forte associação entre o mesmo alelo e os defeitos 

de esmalte típicos foram, também, encontrados em parentes de primeiro grau 

saudáveis. (28, 71) Nestas descobertas observou-se como a presença do antigénio 

HLA-DR3 aumenta o risco de defeitos de esmalte, enquanto que a presença dos 

antigénios HLA-DR5/7 parecem proteger o aparecimento destas alterações 

dentárias. (28) A associação entre os antigénios HLA-DR3/DR7 e a DC é explicada 

pelo desequilíbrio de ligações destes alelos com o alelo DQ, mesmo se a diferença 

na distribuição de HLA estiver associada com heterogeneidade genética e a região 

geográfica. As diferenças na prevalência dos defeitos de esmalte reportados em 

estudos de diferentes países é parcialmente justificado pela distribuição díspar dos 

antigénios HLA classe II que são representados diferentemente nas várias 

populações. (28) 

  Os defeitos de esmalte são clinicamente importantes uma vez que podem 

significar um risco aumentado de cárie, sensibilidade dentária e problemas 

estéticos.(176) 

No nosso estudo, a prevalência da varicela foi maior no grupo celíaco e com 

significado estatístico comparado com o grupo controlo. Para saber se a varicela 

poderia ser um fator causal do maior aparecimento de defeitos de esmalte no grupo 

DC em relação ao grupo controlo, relacionou-se a presença de pelo menos um 

defeito de esmalte com a presença na história clínica de varicela e não se encontrou 
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diferenças. Apesar da literatura não relacionar a varicela aos defeitos de esmalte 

(177) achou-se importante verificar se a varicela poderia ser uma causa de viés. 

Apesar do fato de que as causas de defeitos típicos do esmalte dentário em 

pacientes com doença celíaca não são completamente explicadas, é indiscutível 

que esses defeitos são frequentes nesses pacientes. Portanto, a Sociedade 

Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e  Nutrição Pediátrica reconheceu que 

os defeitos de esmalte dentário na dentição permanente como um dos sintomas 

que podem ter uma conexão direta com a doença celíaca, os quais, podem ser o 

único sintoma. No nosso estudo verificou-se que numa população portuguesa os 

pacientes com DC apresentam mais defeitos de esmalte que a população em geral 

e, por isso, os indivíduos com defeitos de desenvolvimento do esmalte, 

principalmente os que apresentam lesões simétricas, devem ser bem avaliados e 

ponderar, na história clínica, a possibilidade de ter doença celíaca. 

 

2. Cárie 

A literatura tem vindo a mostrar que a prevalência de cárie é controversa; 

uns estudos referem menor prevalência de cárie na DC, mas por outro lado, outros 

estudos não foram encontradas diferenças na prevalência de cárie entre o grupo 

DC e o grupo controlo (51, 52, 106, 110).  

No nosso estudo, a prevalência de apresentar pelo menos uma superfície 

com cárie na dentição temporária não diferiu significativamente entre o grupo 

controlo e o grupo DC. Nos indivíduos com dentição permanente observou-se uma 

prevalência de apresentar pelo menos uma superfície com cárie significativamente 

superior no grupo controlo, tanto na faixa etária dos 6-12 anos como na faixa etária 

dos 13-18 anos (p=0,015 e p=0,005 respetivamente), demonstrando que a cárie 

tem menos prevalência no grupo DC, tal como referido noutros estudos.(52, 108)  

No global, (ambas as dentições em ambos os grupos) a superfície oclusal 

apresentou mais cárie comparativamente às outras superfícies dentárias, o que é 

normal, porque é a face dentária com maior risco de desenvolvimento de lesões de 

cárie. 
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Em relação à cárie de esmalte na dentição temporária, de acordo o índice 

ICDAS II, apenas se observaram diferenças significativas quanto à superfície 

oclusal para a faixa etária 6-12 anos, sendo a prevalência maior no grupo controlo 

(p=0,032). Em relação à cárie de esmalte na dentição permanente, de acordo o 

índice ICDAS II, na faixa etária 13-18 anos as superfícies mesial e vestibular 

apresentavam mais lesões de cárie de esmalte no grupo controlo, com significado 

estatístico (p=0,021 e p=0,002, respetivamente). 

Para avaliação das cáries de esmalte, na dentição definitiva, por dente, 

usou-se o parâmetro C2-3PO. No grupo controlo, o parâmetro C2-3PO aumentou 

da faixa etária dos 6-12 anos para os 13-18 anos (p<0,001). No grupo DC, também 

se verificou um aumento do C2-3PO da faixa etária dos 6-12 anos para os 13-18 

anos (p<0,001). Estes resultados estão de acordo com o fato de, à medida que a 

idade aumenta a prevalência de cárie numa população aumenta, pois ficam mais 

sujeitos, ao longo do tempo, aos fatores cariogénicos. Não se encontraram 

diferenças significativas entre grupos em relação ao C2-3PO, na faixa etária 6-12 

anos (p=0,775) nem na faixa etária 13-18 anos (p=0,239). Quando avaliado por 

superfície, de acordo o índice ICDAS II existem diferenças na prevalência de cárie 

de esmalte entre grupos em relação a algumas superfícies dentárias mas, quando 

avaliado por dente, de acordo o parâmetro C2-3PO, não há diferenças. 

Em relação à cárie de dentina na dentição temporária, de acordo o índice 

ICDAS II, não se detetaram diferenças significativas, em ambas as faixas etárias 

entre o valor de superfícies cariadas do grupo DC versus grupo controlo. Em 

relação à cárie de dentina na dentição permanente, de acordo o índice ICDAS II, 

na faixa etária 6-12 anos, o grupo controlo apresentava maior número de 

superfícies cariadas na face oclusal (p=0,004). Na faixa etária dos 13-18 anos, 

detetaram-se diferenças significativas nas superfícies mesial, vestibular, distal e 

lingual sendo superior o número de superfícies cariadas no grupo controlo 

(p=0,001, p=0,005, p<0,001 e p=0,021, respetivamente). Sendo assim, o grupo 

controlo na faixa etária 13-18 anos apresenta maior prevalência de cárie nas 

superfícies interproximais.  

Para avaliação das cáries de dentina, na dentição definitiva, por dente, usou-

se o parâmetro C4-6PO. O parâmetro C4-6PO aumentou da faixa etária dos 6-12 

anos para os 13-18 anos (p<0,001) no grupo controlo e no grupo DC (p=0,004). Na 
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dentição permanente, não se encontrou diferenças entre grupos em relação ao C4-

6PO, na faixa etária 6-12 anos (p=0,666) mas verificou-se diferenças na faixa etária 

13-18 anos, onde o grupo controlo apresenta mais cáries de dentina (p=0,009). 

Sendo assim verificou-se que, usando o critério de avaliação índice ICDAS II ou o 

parâmetro de avaliação C4-6PO, o grupo controlo, na faixa etária 13-18 anos, 

apresenta mais cáries de dentina, ou seja, mais cáries cavitadas.  

No nosso estudo, constatou-se que houve menor ocorrência de cárie, de 

acordo com o índice ICDAS II, nos pacientes com DC em comparação ao grupo 

controlo. Avaliando a cárie, tendo em conta o parâmetro C3-6PO, mais similar ao 

índice de cárie CPO, verificou-se que, este aumenta da faixa etária dos 6-12 anos 

para a faixa dos 13-18 anos, em ambos os grupos, o que é normal porque o tempo 

de exposição aos fatores cariogénicos aumenta com a idade, aumentando o risco 

de desenvolver cárie. Além disso, encontraram-se diferenças significativas entre 

grupos, na faixa etária dos 13-18 anos, onde o grupo controlo apresentava maior 

prevalência de cárie (p=0,021). 

Por outro lado, as anomalias de estrutura, como por exemplo a hipoplasia 

do esmalte (defeitos de esmalte dentário) podem também ser decisivas para o 

desenvolvimento de lesões de cárie. Vargas et al. ajudou a corroborar a relação 

entre a hipoplasia de esmalte e a existência de cárie, demonstrando que indivíduos 

com hipoplasia de esmalte são mais suscetíveis à cárie.(178) No nosso estudo, 

apesar do grupo DC apresentar mais defeitos de esmalte, que pode ser fator de 

risco para o aparecimento de cárie, a prevalência de cárie na face vestibular foi 

menor em relação ao grupo controlo. 

Avşar el al.(82) verificou que o CPO era maior no grupo DC que não cumpria 

a DIG. 

Shteyer et al. avaliou o estado de saúde oral em relação DIG em crianças 

com DC e verificaram que as crianças recém-diagnosticadas com DC têm mais 

placa dentária e cárie que o grupo controlo, e as crianças que já faziam DIG 

apresentaram menor placa dentária e melhor higiene oral. (52) Possivelmente, a 

menor prevalência de cárie nos pacientes celíacos, possa ser explicada pela maior 

ponderação em relação ao controlo da dieta, uma vez que eles devem obedecer a 

uma alimentação rigorosamente livre de glúten, proteína presente em diversos 

alimentos cariogénicos.(29, 71). 
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Sendo assim este estudo encontrou uma maior prevalência de cárie, na faixa 

etária dos 13-18 anos, no grupo controlo. O grupo DC de uma população 

portuguesa apresenta menor prevalência de cárie em relação a uma população 

controlo, equiparada em relação ao sexo e idade. 

Avaliação dos parâmetros salivares 

Outro objetivo de estudo foi avaliar parâmetros salivares, como, pH salivar, 

fluxo salivar e concentração proteica salivar na doença celíaca e comparar com o 

grupo controlo. Tem vindo a observar-se que a saliva desempenha importantes 

funções, tais como:  facilita a mastigação, a deglutição e a fala; condiciona a 

perceção do paladar e o início da digestão, (através da amílase); permite a 

eliminação de microrganismos e de resíduos alimentares e lubrifica a cavidade oral, 

o que torna a mucosa menos suscetível a irritações mecânicas, químicas e 

térmicas.(123, 124) Também a função protetora da saliva revela-se através dos 

mecanismos de eliminação de substratos, de dissolução dos açúcares, de 

regulação do pH e de ação antimicrobiana.(123, 124) A capacidade tampão da 

saliva é, por definição, a propriedade da saliva em manter o pH dos fluidos orais 

constante. Trata-se de um importante mecanismo de defesa contra a cárie, porque 

neutraliza a produção de ácidos formados pela placa bacteriana evitando assim a 

desmineralização do esmalte e a formação de cárie.(179) 

O fluxo salivar altera com a idade, ou seja, à medida que a idade avança, o 

fluxo salivar diminui e a saliva fica mais concentrada. A capacidade tampão da 

saliva apresenta uma relação direta com o fluxo salivar, pois,  uma redução no fluxo 

salivar resulta numa diminuição do efeito tampão da saliva.(179) 

Embora a boca seca possa ocorrer quando a função secretora das glândulas 

salivares é normal, uma redução do fluxo salivar pode afetar a placa microbiana 

oral. A secreção insuficiente de saliva provavelmente leva a um aumento de 

agentes patogénicos associados à patologia oral e, portanto, afeta negativamente 

o estado de saúde oral. 

Em relação ao fluxo salivar na DC, existe alguma controvérsia na literatura, 

onde alguns estudos referem estar diminuído e outros não registam qualquer 

alteração. Esta ambiguidade de resultados é também relatada em relação ao pH e 
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à capacidade tampão. Nestes pacientes, a composição proteica também pode estar 

alterada, nomeadamente a concentração do total de proteínas, albumina, IgA, IgM 

e amílase.(53, 108, 111, 172) 

1. pH salivar 

Tendo em conta que em situações de normalidade o pH salivar situa-se entre 

os 6 e os 7 (ligeiramente acídico), mas pode variar entre os 5 e os 7,8.(125), na 

comparação do pH salivar entre grupos, no nosso estudo, verificou-se um valor 

médio de 7,7(0,6) no grupo controlo e um valor médio de 7,6(0,6) no grupo DC, 

sem diferenças significativas.  Quando comparados os três grupos de DIG do grupo 

DC com o controlo, apesar de se verificar uma tendência de diminuição de pH da 

saliva no grupo DC à medida que o tempo de DIG aumenta, não se verificaram 

diferenças significativas em comparação com os três subgrupos DC com DIG com 

o grupo controlo (p=0,125) No nosso estudo, também,  não se encontraram 

diferenças em relação ao pH salivar entre os dois grupos mas elas existem entre 

as faixas etárias, onde a faixa dos 6-12 anos tem pH superior (p=0,016), o que está 

de acordo com a literatura que refere que fluxo salivar decresce com o aumento da 

idade, o que implica uma diminuição do pH.(180) O sexo masculino no grupo 

controlo tem um pH mais alto (p=0,002).  

Shteyer et al.(52), realizaram um estudo com 30 crianças recém 

diagnosticadas com DC, 30 crianças com DC que faziam DIG à mais de seis meses 

e 30 crianças controlo e não encontraram diferenças entre grupos em relação ao 

pH salivar. 

Carvalho et al. (99) realizaram um estudo com 52 crianças com DC e 52 

crianças controlo, ambas de idades compreendidas entre os 2 aos 15 anos. Na 

comparação do pH salivar entre grupos verificou-se um valor médio de 7,3(0,30) no 

grupo controlo e um valor médio de 7,1(0,35) no grupo DC, sem diferenças 

significativas. Estes resultados estão de acordo com o nosso estudo.  

Com relação ao pH salivar, sabe-se que o mesmo sofre alterações após o 

consumo de bebidas ou alimentos sólidos e depende também do fluxo e da 

capacidade tampão da saliva. O pH da saliva mostra a presença ou não de ácidos 
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na boca. Qualquer alteração nos valores de pH, para baixo ou para cima, pode ser 

responsável pela iniciação e evolução de doenças orais. (138) 

2. Concentração proteica salivar  

No nosso estudo a concentração proteica salivar média foi mais elevada no 

grupo celíaco (p<0,001). Mesmo comparando os 3 grupos DIG do DC com o grupo 

controlo, através do teste ANOVA, encontra-se diferenças entre os 4 grupos, sendo 

que, no valor médio de concentração proteica da saliva (µg/mL) 

independentemente do tempo de DIG é sempre maior no grupo DC (p=0,003). O 

efeito desta diferença pode ser atribuível ao grupo DC com DIG >5anos, já que 

apenas o grupo a seguir uma DIG há mais tempo apresentou um valor médio de 

concentração proteica salivar significativamente mais elevado do que o grupo 

controlo (teste à posteriori de Dunnett, p=0,001) e não se detetou uma diferença 

significativa entre os grupos DIG<1ano e DIG1-5 anos e o controlo (p=0,987 e 

p=0,075, respetivamente). 

Em ambos os grupos, a faixa etária 13-18 anos apresentou valor médio 

superior de concentração proteica na saliva (p=0,002). Os meninos celíacos 

apresentavam maior concentração proteica salivar, em relação ás meninas 

(p=0,027).  

Lenander-Lumikari et al. reportaram que a concentração total de proteínas 

se encontra elevada nos pacientes celíacos que não cumprem a dieta, 

comparativamente com os indivíduos saudáveis.(107) 

3. Fluxo salivar 

No que diz respeito a lubrificação e a proteção da cavidade oral estão 

diretamente relacionadas com a quantidade de saliva existente na boca, ou seja, 

com o fluxo salivar. O fluxo salivar é um processo contínuo nos seres humanos, 

controlado essencialmente por estímulos como o paladar e a mastigação.  

Distintos fatores podem influenciam o fluxo salivar, nomeadamente o ritmo 

circadiano, a idade, a dieta, a medicação, o estado psicológico e a existência de 

patologias sistémicas.(121)  
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Medir o fluxo da saliva em uma população é um método de prevenção usado 

com o objetivo de identificar indivíduos com baixo fluxo salivar que, 

frequentemente, está relacionado com suscetibilidade e atividade de cárie(180). 

Genericamente, a produção salivar diária considerada normal num indivíduo adulto 

saudável situa-se entre 0,7 a 3,0ml/min, ao passo que numa criança essa variação 

encontra-se entre os 0,1 e 6,0-7,0ml/min. Esta maior amplitude do fluxo salivar na 

criança parece estar relacionada com a fase de crescimento, podendo também 

contribuir para estas diferenças, o estado nutricional, diferenças hormonais, fase 

da dentição e variações geográficas.(181) Considera-se fluxo salivar baixo quando 

os valores estão entre 0.1-0.25 mL/min para saliva não estimulada e 0.7-1.0 mL/min 

para saliva estimulada. Considera-se hipossalivação quando o fluxo salivar for 

inferior a 0.1mL/min para saliva não estimulada e 0.7 mL/min para saliva 

estimulada.(123) 

No nosso estudo avaliaram-se parâmetros salivares em saliva não 

estimulada. Verificou-se que o fluxo salivar médio no grupo controlo foi de 0,4 

ml/min e no grupo DC foi de 0,7ml/ min. Sendo o fluxo salivar médio mais elevado 

no grupo celíaco (p=0,001) e mais elevado na faixa etária dos 6-12 anos (p=0,001), 

o que significa diminuição desse fluxo com a progressão da DC. Também se 

verificou que o fluxo salivar médio era mais baixo na DC com mais tempo de DIG 

mas mesmo assim esse valor era superior ao do grupo controlo (p<0,001). Apesar 

do aumento significativo de fluxo salivar no grupo DC, verifica-se uma diminuição 

desse fluxo com o avançar da doença.  

Por norma os rapazes apresentam valores mais elevados comparativamente 

às raparigas, apontando-se como fatores determinantes a massa corporal e o 

tamanho das glândulas salivares.(181) No grupo controlo, o sexo masculino tinha 

um fluxo salivar médio significativamente superior ao do feminino (p=0,026), o que 

está de acordo com a literatura, ou seja, existe uma variação do fluxo de acordo 

com o sexo, em que os homens apresentam taxa de fluxo salivar não estimulada e 

estimulada superior ao das mulheres.(182) mas esta relação só se encontrou na 

população controlo, porque no grupo DC não se encontrou diferenças no fluxo 

salivar médio tendo em conta a variável sexo. 

A velocidade do fluxo salivar altera a composição final da saliva. Conforme 

a velocidade do fluxo salivar aumenta, o pH aumenta. O sexo masculino do grupo 
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controlo apresentava um fluxo salivar médio superior e também um pH mais alto 

que o sexo feminino o que está de acordo com o previsto na literatura. É normal 

encontrar um fluxo salivar médio e um pH mais alto no sexo masculino na 

população em geral, mas não se encontrou esta relação no grupo DC. Quando o 

fluxo aumenta a concentração proteica salivar diminui e apesar de, no grupo 

controlo não se encontrar diferença significativa entre sexo feminino e masculino, 

em relação ao valor médio de concentração proteica salivar (p=0,417), verifica-se 

que o sexo masculino apresenta valores mais baixos, o que está de acordo com os 

parâmetros salivares encontrados. 

Mina et al. (111) não observaram alterações significativas do fluxo salivar, 

nem da capacidade tampão entre a amostra de pacientes celíacos e pacientes 

saudáveis. Também Acar et al.(106), verificaram que o pH salivar , o fluxo salivar, 

a capacidade tampão são semelhantes quer no grupo DC quer no grupo de 

pacientes saudáveis. 

Em resumo, no que respeita a parâmetros salivares não se encontraram 

diferenças em relação ao pH, entre o grupo DC e controlo; em relação ao fluxo 

salivar e concentração proteica salivar encontraram-se valores mais altos e com 

diferenças altamente significativas no DC. Isto parece contraditório, pois seria de 

esperar que a DC ao ter um fluxo mais elevado tivesse uma concentração proteica 

menor, o que não foi o caso. A interpretação estes factos é que a alteração da 

concentração de proteína total que está a aparecer na saliva não é devida a uma 

alteração de fluxo mas sim porque estará a ser aumentada ativamente por alguma 

razão. Ou seja, apesar do fluxo aumentar, o aumento na quantidade de proteína 

ainda é maior o que contrapõe o efeito de diluição que seria de esperar pelo 

aumento do fluxo.  

A saliva é uma mistura de secreções glandulares, fluído gengival e produtos 

da mucosa oral e, portanto, reflete muitos fatores sistémicos. Sendo a doença 

celíaca, um distúrbio imunológico geral, pode ter influências concomitantes também 

nas secreções orais, nomeadamente na concentração proteica salivar.  

Mina et al. (111) verificaram que os perfis de proteína salivar de indivíduos 

com DC seguindo uma dieta livre de glúten são qualitativamente diferentes 

indivíduos com DC que não seguem uma dieta isenta de glúten e também em 

relação a crianças  do grupo controlo. O grupo celíaco mostrou significativamente 
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mais neutrófilos polimorfonucleares (PMNs) do que no grupo controlo no início do 

estudo. Em crianças com DC, 90% das amostras que apresentaram PMNs no início 

do estudo não as apresentaram após 18 meses. No entanto, 10% dos esfregaços 

de pacientes com DC apresentaram PMNs no final deste estudo. A adesão à dieta 

isenta de glúten foi controlada para detetar a manutenção ou agravamento dos 

sinais e sintomas durante os controlos médicos. As principais diferenças entre as 

crianças com DC que cumpriram ou não com uma dieta isenta de glúten e controlo 

são a presença de PMNs na dieta oral. Lenander-Lumikari et al.(107)  não 

encontraram nenhuma diferença na taxa de fluxo salivar, mas as concentrações 

totais da proteína albumina, da IgA e IgG, bem como, as atividades de peroxidase 

salivar e mieloperoxidase, foram significativamente maiores nos pacientes com DC 

que não cumpriam a dieta em relação ao grupo controlo. 

O aumento da concentração proteica salivar nos pacientes celíacos pode 

ser considerado como um possível marcador, em conjunto com outros sinais e 

sintomas, da doença celíaca. 

Microbioma oral 

A maioria das pesquisas sobre microbioma na DC limita-se ao papel da 

microbiota intestinal. A cavidade oral faz parte e está em conexão direta com todo 

o trato gastrointestinal.(20) A análise microbiológica salivar pode, assim, ser 

considerada um complemento da análise microbiana duodenal e fecal para capturar 

alterações microbianas específicas da doença ao longo de todo o trato 

gastrointestinal. Aproximadamente 1 litro de saliva, contendo uma coleção variada 

de bactérias aeróbias e anaeróbicas, é engolido diariamente, enfatizando a 

conexão física entre o trato gastrointestinal superior e inferior.(20) 

Alguns autores têm vindo a demonstrar qua a composição do microbioma 

oral pode variar entre os pacientes recém-diagnosticados com DC e aqueles que 

têm DIG versus a população saudável. A DIG também pode afetar o microbioma e 

isso reforça a hipótese de que este desempenha um papel na patogénese da DC e 

na saúde oral desses pacientes. (168, 184, 185)  A DC geralmente aparece em 

crianças após a primeira exposição ao glúten, mas tem surgido um número 

crescente de pacientes  com DC na adolescência ou na fase adulta, sugerindo que 
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fatores ambientais adicionais poderiam ter um papel no desenvolvimento da 

DC.(184) Um número crescente de evidências indicam fortemente que microbioma 

oral e intestinal desempenham um papel central na saúde e na doença 

humana.(184, 186) A ocorrência de microrganismos oportunistas, na boca, como a 

Candida, está associada às condições de saúde do indivíduo e fatores como a 

idade, diminuição do fluxo salivar e doenças sistémicas que podem contribuir para 

o aumento desta espécie na cavidade oral. (92, 137) 

A literatura refere que em indivíduos saudáveis a microbiota salivar é 

diferente de crianças com DC com DIG.(107, 184, 187, 188) Sendo assim, um dos 

objetivos deste estudo foi avaliar o microbioma oral (Streptococcus mutans, 

Candida e carga bacteriana total) no grupo de crianças /adolescentes portugueses 

com DC e comparar ao grupo controlo. 

No nosso estudo, não se encontraram diferenças do microbioma oral entre 

o grupo DC e controlo. No grupo DC não se encontraram diferenças na contagem 

de Streptococcus mutans, Candida e carga bacteriana total nas diferentes faixas 

etárias.  No grupo controlo também não se encontraram diferenças na contagem 

de Streptococcus mutans, Candida e carga bacteriana total nas diferentes faixas 

etárias.  Verifica-se que em ambos os grupos, à medida que a idade aumenta, a 

microbiota bacteriana mantém-se.  

No nosso estudo, no grupo de crianças mais novas (6-12 anos) o valor 

mediano de S. mutans é significativamente mais elevado no controlo que na DC, 

mas não foram detetadas diferenças significativas entre os grupos de estudo para 

as crianças mais velhas (13-18 anos) para este microrganismo (p=0,001). Quando 

comparado a relação entre cárie e o microbioma oral apenas se observou que a 

única relação significativa ocorre no grupo DC e para a faixa etária 6-12 anos, em 

que se verificou uma relação significativa razoável e positiva entre o número de C3-

6PO e a contagem de S. mutans (rs= 0,414; p=0,036). Ou seja, no grupo DC e para 

a faixa etária 6-12 anos, o aumento de número de C3-6PO está relacionado de 

forma algo dispersa com o aumento da quantidade deste microrganismo. O grupo 

controlo, na faixa etária (6-12 anos) apresentava maior contagem de Streptococcus 

mutans e ao relacionar a prevalência de apresentar pelo menos uma superfície com 

cárie com a contagem dos Streptococcus mutans encontrou-se uma relação direta 

da cárie com os Streptococcus mutans este grupo. 
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Alguns estudos referem que as crianças DC com DIG apresentavam menor 

prevalência de Streptococcus mutans, Lactobacillus spp e anaeróbios totais na 

saliva. (107, 187) Shteyer et al., realizou um estudo com 30 crianças com DC 

recém- diagnosticada, 30 crianças com DC há mais de seis meses e 30 crianças 

controlo e não encontrou diferenças entre grupos relativamente aos Streptococcus 

mutans e Lactobacillus spp. 

 

Biomarcadores pro/anti-inflamatórios salivares 

Recentemente, análises metabólicas da saliva abriram novas possibilidades 

para a identificação de biomarcadores representativos de distúrbios específicos. 

(189) A heterogeneidade das células CD4 foi expandida pela recente descrição de 

uma nova subpopulação caracterizada pela produção de um conjunto distinto de 

citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-17A, IL-17F, IL-21 e IL-22. Estas células 

são geralmente referidas como Th17. As células Th17 estão envolvidas em várias 

doenças autoimunes ou inflamatórias.(26, 190, 191) Existem estudos que incluíram 

a resposta imune Th17 na patogénese da DC, evidenciada pelo aumento da 

expressão de várias citocinas relacionadas a Th17 em pacientes com DC ativa. 

Posteriormente, estudos adicionais confirmaram que a IL-17A é altamente 

produzida no intestino inflamado de pacientes com DC.(26, 140, 192)  

A DC resulta de uma quebra de tolerância na qual a regulação da resposta 

imune da mucosa à gliadina da dieta pode estar alterada.(26) Na mucosa intestinal 

não tratada, concomitantemente com a resposta pró-inflamatória, também são 

produzidas grandes quantidades das citocinas anti-inflamatórias IL-10 e TGF-β. 

(26, 193) Esse aparente ambiente paradoxal de citocinas pró-inflamatórias e 

supressoras sugere fortemente que os mecanismos regulatórios podem operar 

para contrabalançar a ativação imune anormal desencadeada pelo glúten na 

mucosa não tratada. Entre as citocinas com propriedades reguladoras, a IL-10 é 

uma molécula com forte atividade imunomoduladora.(26) A IL-10 é uma citoquina 

imunorreguladora potente que suprime a resposta imunitária mediada por células 

T através da inibição da expressão de moléculas estimuladoras em células 
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apresentadoras de antigénio ou da indução direta da falta de resposta a longo prazo 

de células T específicas.(26) 

A literatura refere que se encontram níveis mais elevados de IL-10 na 

mucosa intestinal de pacientes celíacos não tratados do que nos controlos; 

entretanto, esses pacientes também apresentam níveis significativamente mais 

altos de citocinas pró-inflamatórias, como o IFN-γ, IL-1B e IL-17.(26) 

A IL-10, IL-1B e IL-17, três interleucinas que no conjunto podem ser 

utilizadas para avaliar se o individuo está num estado anti- ou pró-inflamatório. 

No nosso estudo, relativamente às interleucinas IL-17A, IL-1B e IL-10, não 

foram encontradas diferenças por grupo, nem por tempo de DIG. Não se detetou 

diferença significativa na relação do cumprimento da dieta com as interleucinas. 

Não se encontrou diferença estatística entre a relação de ulcerações aftosas, em 

qualquer grupo, com as interleucinas.  

A abordagem multidisciplinar, com o envolvimento de um gastroenterologista 

e outros profissionais de saúde, incluindo dentistas, são importantes para o 

diagnóstico da doença e orientar o paciente com doença celíaca para alcançar uma 

boa qualidade de vida. 
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Conclusão 

Os resultados obtidos neste estudo permitiram as seguintes conclusões:  

1. A prevalência das manifestações orais nos tecidos moles na doença celíaca 

foram: queilite angular 6,3%, glossite atrófica 6,3%, língua geográfica 7,5% e 

úlceras aftosas 56,3%.  

2. Apesar de se encontrarem mais alterações nos tecidos moles (queilite angular, 

glossite atrófica e língua geográfica) no grupo doença celíaca 

comparativamente ao grupo controlo, não se encontrou diferença estatística 

significativa entre os dois grupos. 

3. A prevalência de úlceras aftosas na doença celíaca foi superior ao grupo 

controlo, sendo a diferença altamente significativa. Além disso, no grupo doença 

celíaca, 1/3 dos pacientes salientaram a diminuição das ulcerações aftosas com 

a introdução da dieta isenta de glúten. 

4. A prevalência de defeitos de esmalte na doença celíaca foi de 55%, prevalência 

maior comparativamente ao grupo de controlo, com diferença altamente 

significativa. 

5. No geral, considerando que o estudo da cárie pode ser efetuado por múltiplas 

metodologias, pode-se afirmar que na dentição permanente, no grupo doença 

celíaca, houve menor prevalência de cárie em comparação com o grupo 

controlo, com diferença estatística significativa. 

6. Em relação ao pH salivar não se encontrou diferença entre os dois grupos. 

Comparando entre faixas etárias, no grupo doença celíaca, a faixa dos 6-12 

anos tem pH superior à faixa dos 13-18 anos, com diferença estatística 

altamente significativa. Além disso, verificou-se que no grupo controlo o sexo 

masculino apresentou um pH mais alto, com diferença estatística significativa. 

7. O fluxo salivar médio é mais elevado no grupo celíaco e mais elevado na faixa 

etária dos 6-12 anos, com diferença estatística altamente significativa. No grupo 

controlo, o sexo masculino apresentava um fluxo salivar médio superior, com 

diferença estatística significativa. 

8. A concentração proteica salivar média foi mais elevada na doença celíaca, com 

diferença estatística altamente significativa. Em ambos os grupos, a faixa etária 

13-18 anos apresentou valor médio de concentração proteica na saliva superior, 
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com diferença estatística significativa. Os meninos celíacos apresentaram maior 

concentração proteica salivar, com diferença estatística significativa. 

9. A concentração de Streptococcus mutans no grupo doença celíaca foi 

ligeiramente inferior em comparação ao grupo controlo, mas sem diferenças 

estatísticas entre grupos. 

10. Não se encontrou diferenças estatísticas na contagem de Candida nem na 

contagem da carga bacteriana total entre o grupo doença celíaca em 

comparação ao grupo controlo. 

11. Relativamente às interleucinas IL-17A, IL-1b e IL-10 não se encontrou relação 

estatisticamente significativa com a doença celíaca, nem por tempo de dieta 

isenta de glúten nem pelo cumprimento da dieta. 

 

Em resumo, pode-se concluir que o grupo de crianças/adolescentes celíacas 

portuguesas deste estudo apresentaram mais ulcerações aftosas, mais defeitos de 

esmalte, menor prevalência de cárie, um fluxo salivar médio mais elevado e uma 

concentração proteica salivar média mais elevada. Sendo assim, a avaliação e a 

valorização das alterações da cavidade oral são importantes e deve o médico 

dentista ter conhecimento destas e ter especial atenção no exame clínico, para a 

identificação das alterações orais quando presentes, que deve ser complementado 

com uma anamnese pormenorizada, incluindo a avaliação de fatores de risco e 

antecedentes familiares. A consciencialização da equipa médica sobre as 

manifestações orais da doença pode ser uma ajuda no rastreamento de casos da 

doença subdiagnosticados e fundamental para um diagnóstico precoce.  
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A saliva tem vindo a ser reconhecida como ferramenta de diagnóstico e de 

prognóstico de diversas patologias. As manifestações orais e constituintes da saliva 

podem ser usados como possíveis marcadores de patologias sistémicas. 

No nosso estudo a ocorrência de aftas foi investigada apenas por exames 

clínicos e por anamnese dirigida, sendo por isso aconselhado um estudo com uma 

avaliação clínica longitudinal, para avaliar se realmente as úlceras aftosas podem 

ser consideradas um marcador, associado a outros, da doença celíaca. Além disso, 

tendo em conta que as deficiências vitamínicas podem ser uma possível causa das 

úlceras aftosas, seria interessante fazer um estudo em pacientes celíacos recém 

diagnosticados e avaliar se essas vitaminas em falta são repostas após a 

introdução da dieta isenta de glúten. Sendo assim, seria importante avaliar a 

patogénese das úlceras aftosas tendo em conta os parâmetros imunológicos e 

nutricionais. 

No nosso estudo avaliou-se se os defeitos de esmalte nas crianças/ 

adolescentes com doença celíaca e qual o grau de defeito mais encontrado, de 

acordo a classificação de Aine. Não foi variável de estudo saber em que zona da 

coroa se encontrava as lesões, ou seja, se era mais localizada a nível incisal/oclusal 

ou se prolongava ao longo da face dentária. Os defeitos de desenvolvimento de 

esmalte geralmente refletem um distúrbio ocorrido durante um determinado período 

da amelogénese. Apenas os dentes em formação no período em que se deu o 

distúrbio serão afetados. Portanto, conhecendo a cronologia de mineralização 

dentária, consegue-se estimar em que período a mineralização do esmalte foi 

afetada. Seria interessante avaliar este parâmetro para perceber melhor a causa 

dos defeitos. A presença do defeito no bordo incisal significa que a causa está 

relacionada com tempo inicial de formação da coroa enquanto que se o defeito se 

prolongar ao longo da face o período causal foi diferente. Esta avaliação das 

manchas ao longo da face dentária poderá ajudar a explicar o porquê do 

aparecimento em maior número de defeitos de esmalte na doença celíaca.  

Embora ainda não exaustiva, a literatura refere associação entre doença 

celíaca, microbioma intestinal e o metabolismo. O microbioma intestinal alterado 

pode desempenhar um papel secundário no agravamento da patogénese da 

doença celíaca ou de outras doenças em pacientes celíacos, modificando a 

imunidade e a fisiologia do hospedeiro. Pacientes diagnosticados com doença 
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celíaca e a fazerem dieta isenta de glúten, apresentaram um microbioma intestinal 

diferente em relação aos controlos saudáveis, sugerindo que a microbioma está 

envolvida na patogénese da doença celíaca. No nosso estudo não se verificou 

diferenças no microbioma oral entre o grupo doença celíaca e grupo controlo, mas 

também só se estudou o Streptococcus mutans e Candida. Contudo, desconhece-

se a relação exata existente entre doença celíaca e o microbioma oral, ou seja, 

seria interessante alargar o espetro de espécies do microbioma oral de modo a 

verificar qual o impacto desta em doentes celíacos, ou se será apenas um traço 

característico no estado de saúde destes indivíduos.  

No nosso estudo encontrou-se, em relação ao fluxo salivar e concentração 

proteica salivar, valores mais altos e com diferenças altamente significativas no DC, 

sendo de esperar que ao ter um fluxo salivar mais elevado tivesse uma 

concentração proteica menor, o que não foi o caso. A interpretação estes factos é 

que a alteração da concentração de proteína total que está a aparecer na saliva 

não é devida a uma alteração de fluxo, e sendo a doença celíaca, um distúrbio 

imunológico, pode ter influências na concentração proteica salivar. Neste sentido 

seria interessante avaliar e estudar o porquê deste aumento da concentração 

proteica na saliva. 

No nosso estudo, provavelmente a amostra foi pequena para se encontrar 

uma relação com as IL-17A/IL10 com a doença celíaca, sendo necessário um novo 

estudo com uma amostra maior para poder verificar se existe relação ou não com 

a patogénese da doença celíaca. A criação de uma plataforma de investigação de 

biomarcadores salivares pode vir, não só a permitir o desenvolvimento de novas 

ferramentas de diagnóstico, como também, de novas formas de monitorização da 

progressão da doença e de avaliação da eficácia dos tratamentos realizados. 
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Anexo 1 - Explicação do estudo para os 

participantes/pais/representantes legais 
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Avaliação das manifestações orais em crianças com doença celíaca e sua 

importância para o Médico Dentista 

 

Descrição  

A doença celíaca é uma desordem autoimune caraterizada pela intolerância ao 

glúten, provavelmente subdiagnosticada devido ao amplo espetro de apresentação 

clínica, e que não tratada, pode ocasionar graves complicações. Certas 

manifestações orais podem ser indicativas de doença celíaca, desempenhando o 

médico dentista um importante papel no diagnóstico desta condição. 

 

Objetivos e Metodologia 

Esta investigação será realizada em dois diferentes grupos: o grupo de estudo será 

constituída por crianças/adolescentes dos 6 aos 18 anos com doença celíaca e o 

grupo controlo será composta por crianças/adolescentes dos 6 aos 18 anos sem 

doença celíaca. 

Neste trabalho pretende-se determinar e avaliar a prevalência de cárie, defeitos de 

esmalte, presença de alterações dos tecidos moles, análise salivar (pH, fluxo e 

capacidade tampão), avaliação microbiológica (Streptococcus mutans, Candida) e 

avaliação bioquímica em indivíduos diagnosticados com doença celíaca e 

comparação com o grupo controlo.  

Preenchimento da ficha médico-dentária individual, após o qual será realizado um 

exame clínico por exploração visual da cavidade oral.  

Recolha de saliva para um recipiente apropriado para estudo salivar, microbiológico 

e bioquímico. 

 

Benefícios 

O conhecimento detalhado das características orais dos doentes com doença 

celíaca. Além disso, a identificação das manifestações orais podem ser importantes 

para a premência de um diagnóstico precoce e posterior encaminhamento para o 

médico, no sentido de realizar exames específicos para confirmação da suspeita.  

O grupo controlo beneficiará da informação individualizada do seu estado de saúde 

oral. 

 

 



Anexos 

196 

 

Riscos/Desconforto 

Os procedimentos a efetuar no decorrer da investigação não apresentarão qualquer 

sintomatologia para o doente/ voluntário. Quanto ao eventual desconforto, será 

inerente ao exame clínico, recolha de saliva e registo fotográfico da cavidade oral.  

 

Características Éticas 

Serão tidas em conta as regras bioéticas utilizadas neste tipo de investigações. No 

armazenamento e tratamento de dados será garantida a confidencialidade de toda 

a informação. Ao assinar a declaração de Consentimento Informado autoriza este 

acesso condicionado e restrito. Pode ainda, em qualquer altura, exercer o seu 

direito de acesso à informação.  

 

Participação/abandono voluntário 

É inteiramente livre de aceitar ou recusar participar neste estudo. A participação no 

estudo é de carácter voluntário. A recusa da participação ou desistência pode ser 

requerida a qualquer momento, sem acarretar qualquer prejuízo para o paciente e 

seu representante.  

Fica assegurado também ao participante a privacidade e confidencialidade dos 

dados fornecidos e das informações recolhidas. 

 
 
 
 
 
 

 
Declaro que recebi, li e compreendi a informação referente a este estudo 
 
_________________________________________________________________ 
Assinatura dos pais/representantes legais ou do participante (maior de 16 anos) 
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Anexo 2 - Declaração de Consentimento Informado- FMDUP  
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____________________________________________ (nome completo) pai, mãe ou representante legal do 

participante_______________________________________ (nome completo), compreendi a explicação que 

me foi fornecida, por escrito e verbalmente, acerca da investigação “Avaliação das manifestações orais em 

crianças com doença celíaca e sua importância para o Médico Dentista” conduzida pela investigadora Mestre 

Viviana Marisa Pereira Macho na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, para a qual é 

pedida a sua participação. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e para 

todas obtive resposta satisfatória. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de Helsínquia, a informação 

que me foi prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual 

desconforto. Além disso, foi-me afirmado que tenho o direito de decidir livremente aceitar ou recusar a todo o 

tempo a sua participação no estudo. Sei que posso abandonar o estudo e que não terei que suportar qualquer 

penalização, nem quaisquer despesas pela participação neste estudo. Foi-me dado todo o tempo de que 

necessitei para refletir sobre esta proposta de participação. 

Nestas circunstâncias, consinto que a/o minha/meu filha(o) participe neste projeto de investigação, tal como 

me foi apresentado pela investigadora responsável sabendo que a confidencialidade dos participantes e dos 

dados a eles referentes se encontra assegurada. Mais autorizo que os dados deste estudo sejam utilizados 

para este e outros trabalhos científicos, desde que irreversivelmente anonimizados. 

Data __/__/__ 

Assinatura do participante (maior de 16 anos) / pais/ representantes legais: 

_________________________________________________________________ 

 

A Investigadora: 

_________________________________________________________________ 

Viviana Marisa Pereira Macho. Dados de contacto: 966537296 /vivimacho@gmail.com 

O Orientador: 

________________________________________________________________ 

David José Casimiro Andrade. Dados de contacto: prof@casimirodeandrade.com 

O Coorientador  

_________________________________________________________________ 

Diana Maria Veloso e Silva. Dados de contacto: diana.mv.silva@gmail.com 
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Anexo 3 - Declaração de Consentimento Informado- Hospital 

São João 
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Anexo 4 – Protocolo Estruturado - Ficha Clínica 
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I. INFORMAÇÃO GERAL 

 

Data: ___/___/________    Número do processo: ____________________ 

Código: ___________________________________________________ 

Local de residência: _________________________________________  

Grau de escolaridade: ________________________________________ 

 

II. ANTECEDENTES PESSOAIS: 

Está em tratamento médico? Sim ___Não ____  

 Se sim, qual ____________________________ 

Faz alguma medicação? Sim ___Não ____  

 Se sim, qual ________________________________ 

Doenças: varicela___ sarampo___ rubéola___  

outras _____________________________________________________ 

(escarlatina___ desordens nutricionais___ diabetes mellitus ___ cardiopatias 

congénitas___ doenças renais___ patologias endócrinas___ imunodeficiências 

___ deficiências vitamínicas ___ (se sim, qual? _________) síndrome Behcet ____ 

síndrome Reiter ____ doença de Crohn ___ colite ulcerativa ____ Sífilis ___ Líquen 

plano ___) 

(Já fez algum tratamento com tetraciclinas Sim___ Não___) 

 

III. ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Doença hereditária familiar: Sim ___Não ____ 

Se sim, qual _______________________________________________________ 

Tem algum familiar com doença Celíaca:  

 Pai ___ Mãe ___ Irmão (s) __Outro ____ 
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IV. CARACTERÍSTICAS INERENTES À CRIANÇA/ADOLESCENTE: 

Sexo: M___ F___ 

Data de nascimento: ___/____/_____ 

Idade ___ A ____ M 

Data de diagnóstico da doença celíaca: ___/____/_____ 

Ano de início de dieta sem glúten _______________ 

Há quanto tempo faz a dieta sem glúten: 

 Menos de 1 ano ____ entre 1 ano e 5 anos ____ mais de 5 anos ____ 

 

V. DADOS ANTROPOMÉTRICOS E ANALÍTICOS DA CRIANÇA/ 

ADOLESCENTE 

Peso (kg)  

Estatura (cm)  

Z-score IMC  

Anticorpo Anti-tranglutaminase  

 

 

V. HISTÓRIA CLÍNICA DENTÁRIA  

Escovagem (X/dia) _____ 

Fio dentário:. Sim ____ Não ___ 

Fluor tópico:. Sim ____ Não ___  

Já efetuou algum tratamento dentário:. Sim ____ Não ___ 

Se sim: menos de 1 ano ____ 1 ano____ mais de 1 ano ___ 

Motivo: rotina____ dor ___ cárie ____ outro____________ 
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EXAME ORAL 
 
Alterações nos tecidos moles  

Queilite angular_________________________________________ 

Glossite atrófica ________________________________________ 

Língua geográfica _______________________________________ 

Outras________________________________________________ 

 

Avaliação de ulcerações aftosas  

Sim____ Não _____   se sim quantas _______________  

Localização: língua ____ mucosa jugal ____ lábio____ pavimento da boca____ 

não sabe___ 

Frequência: mensal ou bimensal _____ trimensal____ raro ou não sabe______  

A presença de ulcerações aftosas diminuiu após a dieta sem glúten:   

Sim____ Não _____    

 
 
 
Exame dentário (Classificação ICDAS II): 
 
 
    55 54 53 52 51 61 62 63 64 65    
 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

M                 

V                 

D                 

L                 

O            

 
 

    85 84 83 82 81 71 72 73 74 75    
 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

M                 

V                 

D                 

L                 

O            
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Avaliação dos defeitos de esmalte (classificação de AINE) 
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Anexo 5 - Aprovação da Comissão de Ética do Hospital São 

João 
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Anexo 6 - Aprovação da Comissão de Ética da FMDUP 
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Anexo 7 - Aprovação da Comissão Científica 
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Anexo 8 - Artigo publicado: “Oral Manifestations in Pediatric 

Patients with Coeliac Disease – A Review Article” 
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barley (hordein) and rye (secalin) [4 - 6]. In different parts of the world the prevalence of CD has been estimated 
to be approximately 0.5%-1% [4, 7]. Current research in this area enables the detection of silent forms of the 
disease and makes it possible to assess its real prevalence, which is higher than initially thought [2]. 

This disorder is characterized by typical histological jejunal lesions showing total or subtotal villous atrophy, crypt 
hyperplasia and lymphocyte infiltration, which results in malabsorption of most nutrients in the small intestine [8, 9]. 

CD individuals may present extraintestinal or gastrointestinal symptoms (with a typical enteropathy, characterized by 
a malabsorption syndrome) or none of these [10, 11]. Atypical forms are also common and therefore often unsuspected 
[10, 12]. Due to the wide range of clinical manifestations oral lesions should not be overlooked [1, 12, 13]. 

 
1. METHODS 

A review of the literature was performed electronically in PubMed (PubMed Central, and MEDLINE) for articles 
published in English from 2000 to April of 2017. The article is also based on the authors' clinical experience with children 
with coeliac disease. Extensive literature survey was conducted using the key words “coeliac disease”, “oral 
manifestations”, “dental enamel defects”, “recurrent aphthous stomatitis” and “oral aphthous ulcers”. A qualitative text 
analysis was done to select relevant scientific articles on the subject under study. The initial number of selected articles 
based on titles and abstracts was 54 and after a full text analysis 43 articles were included in the review. 

2. RESULTS 

A large prevalence of oral manifestations in patients with coeliac disease is described by numerous authors and some 
of the manifestations may be considered a diagnostic clue in silent-atypical forms of CD [14]. The oral manifestations 
strictly related to coeliac disease are: dental enamel defects, recurrent aphthous stomatitis, delayed tooth eruption, caries, 
geographic tongue, angular cheilitis, atrophic glossitis, burning tongue and dry mouth [14 - 16]. 

 
2.1. Oral Soft Tissue Lesions 

 
2.1.1. Recurrent Aphthous Stomatitis 

Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is the most common oral cavity inflammatory ulcerative condition, making its 
diagnosis and management a common problem in general and dental practice [17]. RAS is characterized by multiple 
recurrent small, round or ovoid ulcers with circumscribed margins, erythematous haloes and yellow or gray floors, 
typically presenting first in childhood or adolescence [17]. 

Though not fully understood, there are many factors associated to the etiology of RAS, including positive family 
history, local trauma, stress, immune changes, hormonal imbalance, food hypersensitivity and nutritional deficiencies [17 
- 19]. This multifactorial disorder usually manifests itself in the non-keratinized oral mucosa and can cause considerable 
pain [20]. 

RAS is one of the most prevalent oral pathological conditions, affecting 10-20% of the general population and it’s 
more prevalent in children with nutritional deficiencies, immunodeficiencies, malabsorption and coeliac disease [17, 18, 
21, 22]. 

Some authors suggest that RAS can be considered a sign of the atypical or the silent forms of CD. Campisi et al. 
completed a study with a group of 269 patients (3-17 years) with coeliac disease (confirmed both serologically and 
histologically) and compared them with a 575 healthy individuals group [10]. Aphthous-like ulcers were more frequently 
found in children with coeliac disease (22.7% vs 7.1% of controls) [10]. In the study of Procaccini et al. the prevalence 
of RAS was 26% in coeliac patients [23]. Bucci et al. found a prevalence of 33.3% of RAS in coeliac patients and reported 
that more than 1/3 of the coeliac subjects suffering from RAS benefited from a gluten-free diet [15]. 

In the study of Bramanti et al. RAS was found in 26/50 (52%) ascertained coeliac patients, 14/21 (66.7%) potential 
coeliac patients and 4/54 (7.4%) controls. This study also reported that RAS was more frequent in silent coeliac patients, 
who did not report any gastrointestinal symptoms before the diagnosis of CD [24]. 

This oral pathology usually occurs in the non-keratinized oral mucosa and affects the feeding, the speech and the 
swallowing as well as the tooth brushing. It also causes emotional instability because it can be the reason of 
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considerable pain [20]. 
 

1.1.1. Geographic Tongue 

The geographic tongue is a chronic, inflammatory and immuno-mediated oral lesion with an unknown etiology [25]. 
Atrophy of the filiform papillae leaves an erythematous area with a white, yellow or grey elevated peripheral zone and 
irregular jagged pattern of the tongue [25]. This manifestation may occur secondarily to an iron, folic acid or vitamin B12 
deficiency, resulting from intestinal malabsorption [26]. In the study of Bramanti et al. the geographic tongue was found 
in 5/50 (10%) ascertained coeliac patients, 4/21 (19%) potential coeliac patients, and 2/54 (3.7%) control subjects [24]. 
Cigic et al. found that 9 (15%) patients with geographic tongue were positive for IgA tTG and in those patients histological 
changes consistent with CD were confirmed by duodenal biopsy. Only two of the patients reported gastrointestinal 
symptoms [25]. 

1.1.2. Atrophic Glossitis 

Atrophic glossitis is an inflammatory disorder of the tongue mucosa. The tongue becomes smooth and with a shiny 
appearance with a red or pink background [27]. The smooth appearance is linked to the atrophy of filiform papillae that 
causes the development of circinate erythematous ulcer-like lesions on the dorsum and on the lateral border of the tongue 
[27]. The patients referred chewing, swallowing and/or speaking difficulties. This condition was noticed in the study of 
Bramanti et al. in 7/50 (14%) ascertained coeliac patients and 5/21 (23.8%) potential coeliac patients versus 1/54 (1.85%) 
controls [24]. 

1.1.3. Angular Cheilitis 

Angular cheilitis is a common condition characterized by erythema, ulceration, diffuse redness with an eroded area 
and crusting in the corners of the mouth [24]. This extra oral condition was recorded in the study of Bramanti et al. in 
3/50 (6%) ascertained coeliac patients and 2/21 (9.5%) potential coeliac patients versus 2/54 (3.7%) patients of the control 
group [24]. 

1.1.4. Burning Tongue 

Burning tongue is characterized by oral tingling sensations, numbness and even burning sensation and severe pain, 
associated with objective signs of erythema and edema of papillae on the tip of the tongue not linked to any type of 
physical trauma [24]. It was registered in the study of Bramanti et al. in 7/50 (14%) ascertained coeliac patients, 2/21 
(9.5%) potential coeliac patients and 3/54 (5.55%) control patients [24]. 

3.2. Oral Hard Tissue Lesions 
 

3.2.1. Dental Enamel Defects 

Impairment of dental crowns mineralization may occur in numerous systemic diseases but the defects found in coeliac 
patients are highly specific [28 - 30]. Dental enamel defects are mainly characterized by pitting, grooving and sometimes 
complete loss of enamel [24, 31]. These specific enamel defects have to be symmetrically and chronologically detectable 
in all four sections of the dentition [30, 32]. Other enamel defects (discolorations, hypoplasia or opacities) that are not 
symmetrical nor chronological and that are not present in the same teeth of both hemiarches  are considered unspecific. 
Dental enamel structural defects may be diverse and may contain hypoplasia (functional disturbances) as well as 
hypomineralization (qualitative disturbances) [33]. For the purpose of the assessment of those changes, Aine et al. (Table 
1) classified the specific enamel defects in grades I–IV according to the severity of their clinical aspect [24, 30 - 32]. 

The etiology of dental enamel defects in coeliac patients is not precisely clarified [34]. Some authors refer that the 
enamel defects could be related to hipocalcemia: the low serum levels of calcium resulting from intestinal malabsorption 
are decisive for the origin of enamel defects [35]. However, in a study by Wierink et al., the number of enamel defects 
was higher in CD patients compared to the control group which also had intestinal malabsorption [35]. Another study 
mentioned that an autoimmune response against ameloblasts may be at the etiological origin of enamel defects in coeliac 
patients [35]. Others referred a particular genetic condition that leads to a specific immune response to gluten. Coeliac 
patients with HLA-DR3 genotype presented a higher risk of enamel lesions, pointing to a genetic etiology [35]. 
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Malnutrition and vitamins D and A deficiency are also associated to enamel hypoplasia [36]. It is still unclear whether 
the oral lesions represent a direct manifestation of CD or whether they occur as a result of the indirect effects of 
malabsorption [36]. 

Table 1. Classification of dental enamel defects in coeliac disease according to Aine [24, 30 - 32]. 
 

Grade 0 No Defects. 

Grade I Defect in enamel color. Single or multiple cream, yellow or brown opacities (marks) with clear or hazed boundary, part of the dental 
enamel may lack transparency. 

Grade II Slight structural enamel defects, rough surface with horizontal groves or pits, distortion of enamel color and transparency. 

Grade III Evident structural defects. A part or the entire surface of enamel rough and filled with deep horizontal grooves that vary in width or have 
large vertical pits; large opacities of different colors or strong discolorations may appear in combination. 

Grade IV Severe structural defects. The shape of the tooth changed. The tips of cusps are sharp-pointed and/or the incisal edges are unevenly thinned 
and rough. The thinning of the enamel material is easily detectable and the lesion may be strongly discolored. 

Enamel defects could be a major sign of CD [23, 29, 34]. The overall prevalence of this oral manifestation ranges 
from 9.52% to 95.94% [14, 29, 34]. Avşar and Kalayci reported that enamel defects were significantly higher in CD 
patients (42.2%) than in the control group (9.4%) [29, 34]. In the study of Wierink et al. enamel defects were found in 
55% of the CD patients and in 18% of the control group [34, 35]. Campisi et al. observed specific dental enamel lesions 
in 60% of the patients with coeliac disease and only in 15% of the control group [10, 34]. A study of Cantekin et al. also 
reported a higher prevalence of enamel defects (48%) in CD patients compared to the control group (16%). The enamel 
defects in that study were generally symmetrical and mostly seen in anterior teeth [34]. In the study of Bramanti et al. the 
prevalence of specific enamel defects was 48% in ascertained coeliac and 19% in potential coeliac versus 0% in controls 
[24]. Costacurta et al. demonstrated that enamel hypoplasia was more prevalent in coeliac patients (33%) compared to 
healthy subjects (11%). The authors mentioned that the enamel defects found in coeliac individuals were more specific 
that the ones found in the control group; in fact many authors reported a symmetrical distribution, a chronologic coherence 
and the involvement of all dental hemi-arches [37]. A study by Bossu et al. reported that the enamel of CD patients was 
more fragile than the enamel of non-coeliac patients. The authors also described that the enamel prisms of the coeliac 
patients were short and highly hypomineralised, with an irregular distribution and with a smaller quantity of interprismatic 
substance when compared to that of non-coeliac patients [31]. 

The North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) included the 
presence of specific dental enamel defects as a risk factor for CD [4, 36]. 

 
3.2.1. Dental Caries 

Concerning dental caries there is some controversy. 

Some studies reported that the prevalence of caries in CD was lower comparing to healthy subjects. A possible 
explanation for these results is the need for a carefully controlled diet. These patients maintain a rigid gluten free diet, 
which is a protein that can be found in several cariogenic foods, such  as oatmeal,  flours and  breads, among  others [30, 
32, 38]. 

However, some authors reported a higher prevalence of caries in these patients. Hypoplasic enamel, changes in 
salivary composition and a low salivary flow rate are described and could constitute risk factors for dental caries [37]. 
The decrease of the salivary flow rate is related to the active phase of the disease and in concomitance with gluten-free 
diet. This decrease can cause dryness of the oral cavity and a burning tongue sensation, which can increase the risk for 
oral infections, including dental caries. Some authors have found that in a gluten-free diet regime coeliac patients had a 
low salivary concentration of amylase, IgA and IgM, a smaller volume of stimulated saliva, a lower buffering capacity 
and a lower calcium / phosphate ratio, which can influence the prevalence of dental caries [22, 38 - 40]. 

3.2.2. Delayed Tooth Eruption 

Prolonged malnutrition can have irreversible effects on tooth eruption. Since children with DC are often subject to 
weight loss and have lower somatic growth compared to healthy children, it is hypothesized that the development of the 
teeth is also subject to a delay [41]. 

Campisi et al. and Costacurta et al. observed a significantly more frequent occurrence of these disturbances in children 
with coeliac disease when compared to healthy children [10, 41]. According to Campisi et al., delayed dental eruption 
may, similarly to the failure to thrive, be a signal of malnutrition and requires diagnostics toward gluten 



Anexos 

229 

 

 

 

intolerance [10]. However, Mina et al. did not observe an association between the time of tooth eruption and coeliac 
disease [22]. 

The intra-oral observation of these patients presents as a cheap, quick and non-invasive procedure and the knowledge 
of coeliac disease’s oral manifestations may allow for the diagnosis of patients affected by silent-atypical forms of CD 
[37, 42]. Therefore, the oral manifestations can be the only presenting signs or symptoms in patients with undiagnosed 
CD [43]. When CD is suspected, dental practitioners should communicate with the physician so a screening for coeliac 
disease can be scheduled [37, 42, 43]. 

After diagnosis, all coeliac patients should be included in a preventive dental program aiming to provide professional 
oral hygiene, pits and fissures sealing, fluoride topical application and treatment of dental caries and fractures of 
hypoplasic enamel [37]. 

 
CONCLUSION 

Dental and oral manifestations such as dental enamel defects and recurrent aphthous ulcers are well-recognized 
manifestations of CD. Meticulous examination of the oral cavity with particular attention to these signs may contribute 
to an early diagnosis of coeliac disease. 

The complete knowledge of the coeliac disease oral manifestations can trigger an effective change in the quality of 
life of these patients, propitiated by a joint and complementary work of a multidisciplinary team. 
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