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Doença Celíaca no Adulto 

A doença celíaca (DC) é, simultaneamente, uma doença auto-imune e uma forma de 

intolerância alimentar, desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente 

susceptíveis. Caracteriza-se por inflamação crónica da mucosa do intestino delgado, que pode 

evoluir para atrofia das vilosidades e mal absorção. Durante muito tempo, foi encarada como 

uma doença da criança. No entanto, a apresentação em idade adulta é hoje mais frequente que 

a pediátrica, com uma prevalência próxima de 1% na população em geral. A maioria dos 

indivíduos afectados é assintomática ou tem manifestações subtis ou consideradas atípicas, o 

que torna o diagnóstico difícil. 

A DC resulta da interacção entre factores ambientais, genéticos e imunológicos. Peptídeos 

resultantes da digestão incompleta do glúten, perante aumento da permeabilidade intestinal, 

desencadeiam respostas imunológicas inatas e adaptativas em indivíduos geneticamente 

susceptíveis. De facto, existe uma forte associação aos haplótipos HLA-DQ2 e DQ8 e a 

múltiplos genes não-HLA recentemente identificados. 

Estão descritos vários sub-fenótipos de DC – típico, atípico, silencioso, latente e potencial.  

As manifestações clínicas da DC podem dividir-se em gastrointestinais e extra-

gastrointestinais, como hematológicas, osteo-articulares, hepatobiliares e pancreáticas, psico-

afectivas, neurológicas, cutâneas e reprodutivas. Além disso, existem várias doenças 

associadas à DC, nomeadamente auto-imunes. 

O principal passo no diagnóstico de DC é o reconhecimento de manifestações clínicas 

sugestivas. A partir daí, um diagnóstico presuntivo é estabelecido por testes serológicos e 

biópsia duodenal característicos, mas o diagnóstico definitivo só é possível quando as 

manifestações clínicas revertem com dieta livre de glúten (DLG). Os marcadores serológicos 

de DC mais sensíveis e específicos são os anticorpos IgA anti-transglutaminase tecidular e 

anti-endomísio.  
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A terapêutica da DC consiste fundamentalmente na DLG, podendo ser necessário recorrer a 

suplementos nutricionais e, em alguns casos, a imunossupressores. Com os avanços no 

conhecimento da patogenia da doença, foram já identificados múltiplos potenciais alvos 

terapêuticos alternativos. 

A DLG é capaz de reverter a maioria das manifestações clínicas e de prevenir complicações 

potencialmente graves como neoplasias, jejuno-ileíte ulcerativa e sprue colagénico.  

Este trabalho procura rever a literatura mais recente e relevante sobre DC, em paralelo com a 

análise descritiva de um grupo de 34 doentes celíacos com diagnóstico após os 18 anos de 

idade. 

Palavras-chave: Doença Celíaca; Adulto; Glúten; Dieta Livre de Glúten. 

 

Adult Celiac Disease 

Celiac disease (CD) is both an autoimmune disorder and a food intolerance, which is caused 

by gluten ingestion in genetically susceptible individuals. It is characterized by a chronic 

inflammatory state of the small intestinal mucosa that may result in atrophy of intestinal villi 

and malabsorption. For a long time, it was considered a child disease. However, adult 

presentations are now more common than paediatric presentations, with a prevalence near 1% 

in the general population. Most of the affected individuals are asymptomatic or have subtle or 

atypical manifestations, what makes the diagnosis difficult. 

CD results from the interaction between environmental, genetic and immune factors. Poorly 

digested gluten peptides, thanks to an increased intestinal permeability, trigger innate and 

adaptative immune responses in genetically susceptible individuals. In fact, there is a strong 

association of CD with HLA-DQ2 and HLA-DQ8 haplotypes as well as with several recently 

identified non-HLA genes. 
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There is a classification of patients with putative celiac subphenotypes: typical, atypical, 

silent, latent and potential.  

Clinical manifestations of CD can be divided in gastrointestinal and extra-gastrointestinal 

ones, such as haematological, rheumatologic, hepatobiliary and pancreatic, affective and 

psychiatric, neurological, cutaneous and reproductive disorders. Besides, CD has several 

associated diseases, especially autoimmune ones. 

The main step towards CD diagnosis is to recognize the suggestive clinical manifestations. 

So, a presumptive diagnosis can be made with positive serology and duodenal biopsy but the 

definitive diagnosis is only estabilished when symptoms resolve subsequently with a gluten-

free diet (GFD). The most sensitive and specific serological markers of CD are IgA class 

antibodies directed against tissue transglutaminase and endomysial. 

CD treatment consists mainly in GFD but it may be necessary to use some nutritional 

supplements or even immunosuppressants. As the knowledge about CD pathogenesis is 

growing, several alternative potential therapeutic targets have already been identified. 

GFD can revert most of the clinical manifestations and prevent severe complications such as 

malignancy, ulcerative jejunoileitis and collagenous sprue. 

This article aims to review the most recent and relevant literature about CD, in parallel with 

the descriptive analysis of 34 celiac patients diagnosed in adulthood.             

Keywords: Celiac Disease; Adult; Glutens; Diet; Gluten-Free. 
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Introdução 

A doença celíaca (DC) é, simultaneamente, uma doença auto-imune (DAI) e uma forma de 

intolerância alimentar, desencadeada pela ingestão de glúten em indivíduos geneticamente 

susceptíveis. [1-2] Caracteriza-se por inflamação crónica da mucosa do intestino delgado, que 

pode evoluir para atrofia das vilosidades, mal absorção e uma variedade de manifestações 

clínicas gastrointestinais e extra-gastrointestinais.[1] De facto, a DC é uma doença multi-

sistémica, que pode também afectar, por exemplo, pele, coração, sistema nervoso e fígado. [2]   

Durante muito tempo, foi encarada como uma doença da criança. No entanto, a apresentação 

em idade adulta é hoje mais frequente que a pediátrica e 25% do total de casos são mesmo 

diagnosticados após os 60 anos. [3-4] A maioria dos indivíduos afectados é assintomática ou 

tem manifestações subtis ou consideradas atípicas (fenómeno iceberg), o que torna o 

diagnóstico difícil. De facto, por cada doente diagnosticado, 3 a 10 permanecem indetectados, 

estimando-se uma prevalência de 1% na população em geral. [5] É fundamental melhorar a 

capacidade de detecção da DC, pois, quando não tratada, associa-se a múltiplas complicações, 

sendo a mais grave das quais a neoplasia maligna do intestino delgado (linfoma ou 

carcinoma). [6] 

Este trabalho procura rever a literatura mais recente e relevante sobre DC, em paralelo com a 

análise descritiva de um grupo de doentes celíacos adultos.  

 

Métodos e Participantes 

A pesquisa bibliográfica foi efectuada através da PubMed, dando prioridade aos artigos mais 

recentes, completos e a revisões sobre cada tópico. Os dados clínicos foram obtidos através da 

consulta dos registos hospitalares (informáticos e em papel) e de entrevista presencial aos 

participantes, 34 indivíduos com diagnóstico de doença celíaca após os 18 anos, seguidos na 

consulta de Gastrenterologia do Hospital de S. João. A confidencialidade foi preservada.   



 6 

Epidemiologia 

A prevalência da DC tem vindo a aumentar, principalmente devido a uma melhor acuidade no 

reconhecimento da doença.[3] Estudos recentes revelam que afecta de modo similar os povos 

de origem europeia e os países em desenvolvimento.[7] No entanto, a maioria dos casos 

permanece não diagnosticada. Estudos serológicos aplicados à população em geral apontam 

para uma prevalência de aproximadamente 1%. Na idade adulta, o pico de diagnóstico 

verifica-se entre a 4ª e a 6ª décadas de vida; o sexo feminino é cerca de 3 vezes mais afectado 

do que o masculino; entre os primeiros sintomas e o diagnóstico decorrem, em média, 11 

anos; o risco de DC é superior em familiares de primeiro (1:10) ou segundo grau (1:40) de 

indivíduos afectados, na presença de determinadas DAI nomeadamente diabetes mellitus tipo 

I (3-8%), de síndromes genéticos como Down, Turner e Williams e de deficiência de IgA 

(risco 10 vezes superior ao da população em geral). [8]     

 

Patogénese 

A DC resulta da interacção entre factores ambientais, genéticos e imunológicos. (Figura 1) 

Factores ambientais – O glúten é uma fracção proteica do trigo, centeio e cevada, constituída 

por um componente solúvel (prolaminas: gliadina, secalina e hordeína, respectivamente para 

os três cereais) e outro insolúvel em etanol (gluteninas). Hoje sabe-se que ambos os 

componentes podem lesar a mucosa intestinal. Tanto as prolaminas como as gluteninas 

contêm elevada percentagem de resíduos de prolina e glutamina, o que as torna resistentes à 

acção proteolítica da maioria das enzimas entéricas. Certos peptídeos resultantes dessa 

digestão incompleta (por exemplo, as sequências 31-43, 44-55, 56-75 e 123-132 da cadeia α 

da gliadina) foram já considerados imunogénicos, exercendo essa acção depois de 

ultrapassarem a barreira epitelial, num contexto de aumento da permeabilidade intestinal. [8-

9] Para este parecem contribuir factores de stress, como infecções gastrointestinais, ou mesmo 
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a exposição à própria gliadina que, ligando-se a um receptor luminal intestinal, activa a via da 

zonulina, responsável pela regulação do sistema de tigh-junctions. [10-11]   

Factores genéticos – Cerca de 95% dos indivíduos com doença celíaca expressam o haplótipo 

HLA-DQ2, sendo os restantes HLA-DQ8 positivo. No entanto, aproximadamente 30% dos 

caucasianos são portadores do alelo HLA-DQ2, pelo que se pode concluir que estes factores 

genéticos são necessários mas não suficientes para o desenvolvimento da doença. [9] O 

antigénio leucocitário humano (HLA) é responsável por apenas 40% do risco hereditário de 

doença celíaca. Recentemente, têm sido identificados múltiplos genes não-HLA 

presumivelmente implicados na patogénese da doença, tais como MAGI2, PARD3 e MYO9B 

(genes da via das tigh-junctions); polimorfismos do receptor Toll-like 4; PTPN22, TLA4, IL-2 

e IL-21 (genes envolvidos na função linfocitária); CCR3 e SH2B3 (genes que controlam a 

resposta imune). [10]   

Factores imunológicos – A transglutaminase tecidular (TGt) é uma enzima envolvida na 

desamidação dos resíduos de glutamina do glúten, convertendo-os em ácido glutâmico, que, 

sendo rico em cargas negativas, é mais facilmente reconhecido pelas moléculas de HLA-DQ2 

e HLA-DQ8 expressas pelas células apresentadoras de antigénios da lâmina própria do 

intestino. [11] Consequentemente, ocorre activação dos linfócitos T CD4+, que produzem 

citocinas pró-inflamatórias, nomeadamente IFN-γ, conduzindo também à libertação de 

metaloproteinases e outros mediadores de dano tecidular. [12] Por outro lado, o complexo 

TGt-peptídeos de glúten é reconhecido por linfócitos B, que produzem auto-anticorpos anti-

TGt. O seu papel na patogénese da doença celíaca é ainda pouco claro, tendo sido sugeridos 

eventuais interferências com a actividade da TGt, impacto deletério na diferenciação de 

células epiteliais, aumento da permeabilidade intestinal, activação de monócitos e 

envolvimento em certas manifestações extra-gastrointestinais, nomeadamente neurológicas. 
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Relativamente aos anticorpos (ac) anti-gliadina, a evidência é ainda menor, supondo-se que 

possam desempenhar um papel em algumas complicações neurológicas. [13] 

Para além desta resposta adaptativa, está também envolvida a imunidade inata. Os peptídeos 

de glúten induzem a expressão de IL-15 e MIC+HLA-E (ligandos MHC I não-clássicos) pelos 

enterócitos, o que activa os linfócitos T CD8+ intra-epiteliais que, por sua vez, expressam os 

receptores natural-killer NKG2D e CD94/NKG2C. Da interacção entre os dois tipos de célula 

resulta a libertação de moléculas citotóxicas. [11, 14]  

 

Classificação 

Estão descritos múltiplos sub-fenótipos de DC, embora a sua utilidade clínica ainda esteja por 

determinar. (Figura 2) A forma típica ou clássica caracteriza-se por sinais, sintomas e 

sequelas relacionados com a mal absorção intestinal, enquanto que na forma atípica 

predominam as manifestações extra-gastrointestinais. Na forma silenciosa, os indivíduos são 

assintomáticos, embora apresentem alterações serológicas e histológicas típicas. O termo DC 

latente aplica-se a doentes com uma arquitectura vilositária normal sob dieta contendo glúten 

mas que tiveram ou terão atrofia vilositária que recuperou ou recuperará sob dieta livre de 

glúten (DLG). Já o termo DC potencial aplica-se aos indivíduos que, embora nunca tenham 

tido biópsia compatível com DC, apresentam serologias positivas. A probabilidade de virem a 

desenvolver DC pode ser da ordem dos 50%. [1, 14-15]  

Na amostra em estudo, 55.9% dos doentes apresenta DC típica, 29.4% atípica (com anemia 

como principal manifestação), 11.8% silenciosa (detectados por rastreio, vide infra) e 2.9% 

potencial. O facto de a forma típica ainda predominar, ao contrário do que sugerem os 

trabalhos mais recentes, pode justificar-se, em parte, por um viés de selecção, atendendo a que 

foram incluídos apenas doentes seguidos num serviço de Gastrenterologia de um hospital 

central.  
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Diagnóstico 

Os dados relativos ao diagnóstico dos participantes deste estudo estão representados nos 

Quadros I a III. Verifica-se, por exemplo, que os menores intervalos de tempo entre as 

primeiras manifestações clínicas e o diagnóstico correspondem às situações de internamento 

(por síndrome de mal absorção) aquando da apresentação, enquanto que as formas atípicas de 

DC tendencialmente se associam a intervalos superiores. Além disso, destaca-se que 50.0% 

dos doentes apresentava história compatível com DC na infância (desde diarreia, distensão 

abdominal e desnutrição a anemia persistente e alterações neuro-psiquiátricas não 

esclarecidas) e que em 20.0% das participantes o diagnóstico foi efectuado durante a 

gravidez/puerpério, o que é compatível com a influência hormonal exercida sobre os 

mecanismos auto-imunes, durante estes períodos. [16]   

Manifestações clínicas/Doenças associadas (Quadros I e II) – Resultando essencialmente de 

mal absorção intestinal, as manifestações gastrointestinais da DC no adulto não são 

específicas e incluem diarreia, emagrecimento, baixa estatura, náuseas/vómitos, 

dor/desconforto abdominal, flatulência, distensão abdominal, anorexia e úlceras orais. [1, 15]  

As manifestações extra-gastrointestinais constituem um grupo bastante vasto e diversificado. 

As hematológicas são das mais frequentes, destacando-se a anemia, cuja prevalência nos 

doentes celíacos varia entre 12 e 69% consoante as séries, e para a qual contribuem as 

deficiências de ferro, ácido fólico e vitamina B12. A mal absorção de vitamina K pode também 

resultar em coagulopatia com prolongamento do tempo de protrombina (TP), em cerca de 

18.5% dos doentes, como mostrou um estudo recente. Por outro lado, a prevalência da 

deficiência de IgA em doentes celíacos é 10-16 vezes superior à da população em geral. [17] 

Até 70% dos doentes celíacos podem apresentar densidade mineral óssea inferior aos valores 

de referência. Esta alteração estará relacionada com mal absorção de cálcio, fosfato e vitamina 

D, hiperparatiroidismo secundário, diminuição de factores de crescimento como IGF-1 (a 
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deficiência de zinco foi sugerida como causa) e presença de um estado pró-inflamatório com 

libertação crónica de citocinas. Para além de osteoporose e osteopenia, outras manifestações 

músculo-esqueléticas possíveis são osteomalacia, dores, artrite, caimbras e tetania. [18] 

Perturbações psico-afectivas como depressão, ansiedade, alterações de humor e dificuldades 

de concentração são relativamente frequentes nos doentes celíacos e alguns estudos sugeriram 

uma possível associação com doenças psiquiátricas como a esquizofrenia. Os mecanismos 

patogénicos estão ainda por esclarecer, embora uma produção neuronal reduzida de 

monoaminas (a mal absorção afectaria o aporte de nutrientes para esse efeito) e perturbações 

regionais do fluxo sanguíneo cerebral (provavelmente de causa auto-imune) tenham sido 

propostos. [19] As manifestações neurológicas podem também surgir na DC, algumas como 

consequência directa de graves défices vitamínicos e outras para as quais, na maioria dos 

casos, não é identificado um mecanismo, sendo mais complicado revertê-las com DLG. É o 

caso de certas neuropatias (as periféricas podem afectar até 50% dos doentes celíacos), ataxia, 

epilepsia (mais frequente nas crianças que nos adultos) e alterações cognitivas 

(principalmente na memória). [20] 

A DC pode acompanhar-se também de alterações hepatobiliares e pancreáticas. A elevação 

das transamínases é a manifestação hepática mais frequente. Tem sido proposto que o 

envolvimento do fígado se deva ao excesso de toxinas, antigénios e citocinas na circulação 

porta, causado pelo aumento da permeabilidade intestinal. [21] A deficiente secreção de 

hormonas estimulantes pancreáticas pelo intestino doente e a carência de aminoácidos 

necessários à síntese das enzimas pancreáticas e à própria estrutura do órgão podem contribuir 

para perturbações da função pancreática. [22] 

A dermatite herpetiforme afecta 10-20% dos doentes celíacos; em contrapartida, praticamente 

todos os indivíduos com esta alteração cutânea apresentam achados serológicos e histológicos 

compatíveis com DC. Esta dermatite caracteriza-se por lesões papulo-vesiculares simétricas e 
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pruriginosas, predominantemente nas regiões extensoras, com evidência de depósitos 

granulares de IgA na junção dermoepidérmica. A dapsona proporciona alívio sintomático mas 

apenas a DLG constitui o tratamento definitivo. [13-14] Duas participantes deste estudo 

apresentavam antecedente desta patologia.  

A DC pode também exercer alguns efeitos na vida reprodutiva dos doentes com menarca 

tardia, infertilidade, abortamento, parto pré-termo, mortalidade perinatal e atraso de 

crescimento intra-uterino. [8]  

Comparativamente à população em geral, os doentes celíacos apresentam um risco aumentado 

de DAI, nomeadamente diabetes mellitus tipo I (DMI), tiroidite de Hashimoto, doença de 

Addison, cirrose biliar primária, hepatite/colangite auto-imune, alopecia areata, lúpus 

eritematoso sistémico, artrite reumatóide, S. Sjogren e esclerodermia. [12-13] Esta associação 

poderá estar relacionada com uma susceptibilidade genética comum e com aumento da 

permeabilidade da mucosa intestinal a antigénios que despoletam os mecanismos auto-

imunes. [23] De entre a amostra estudada, uma doente apresentava doença de Still (forma de 

Artrite Reumatóide), outra sarcoidose, uma terceira padecia de Tiroidite de Hashimoto e uma 

quarta sofria concomitantemente de cardiomiopatia dilatada idiopática, S. Raynaud, 

hipotiroidismo, DMI e hipofibrinogenemia. 

Na amostra em estudo, foi possível identificar 2 doentes com doença inflamatória intestinal 

concomitante, um com doença de Crohn e outro com colite ulcerosa (CU), em concordância 

com vários estudos que sugerem um aumento do risco desta patologia nos doentes celíacos, 

por susceptibilidade genética comum e/ou contributo da permeabilidade intestinal aumentada. 

[24]        

Meios auxiliares de diagnóstico (Quadro III) – O principal passo no diagnóstico de DC é o 

reconhecimento de manifestações clínicas sugestivas. A partir daí, um diagnóstico presuntivo 

é estabelecido por testes serológicos e biópsia duodenal característicos, mas o diagnóstico 
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definitivo só é possível quando as manifestações clínicas revertem com DLG, não sendo 

necessária documentação da normalização histológica. [1] 

Os marcadores serológicos de DC mais sensíveis e específicos são os ac IgA anti-TGt e anti-

endomísio. Em caso de deficiência de IgA, deverão ser doseados os isotipos IgG. A utilização 

dos ac anti-gliadina não é mais recomendada, particularmente em adultos, por sensibilidade e 

especificidade insuficientes. [12-13] Estas são, no entanto, bem mais satisfatórias no caso do 

recentemente descoberto ac anti-peptídeo desamidado da gliadina. [10] 

A DC pode acompanhar-se de alterações endoscópicas reflectindo o desaparecimento do 

padrão mucoso normal, contudo, a sua ausência não exclui a doença. Assim, devem ser 

colhidos, idealmente, 4-6 fragmentos de mucosa duodenal, mesmo das áreas 

endoscopicamente “normais”. [2, 25] As alterações histológicas são comummente 

classificadas, segundo o que foi proposto por Marsh, em grau 0 (mucosa normal), I 

(infiltração intra-epitelial de linfócitos), II (hiperplasia das criptas), III (a, b ou c consoante 

atrofia vilositária parcial, subtotal ou total, respectivamente) e IV (hipoplasia). [2] Note-se 

que este tipo de alterações não é exclusivo de DC, que a sua extensão mais do que a sua 

gravidade se correlaciona com a clínica e que existe um gradiente proximal-distal em termos 

de gravidade (possivelmente consoante as concentrações de glúten a que a mucosa é exposta), 

enquanto a resolução das alterações histológicas tende a ocorrer de distal para proximal. [25] 

Pelo já anteriormente explanado, a ausência dos haplótipos HLA-DQ2 e DQ8 tem um valor 

preditivo negativo muito elevado, assim, em caso de dúvida diagnostica após a realização dos 

restantes exames, a imunofenotipagem HLA pode ser utilizada para excluir DC. [13] Apenas 

um doente da amostra foi submetido a este teste, revelando positividade para HLA-DQ2. 

Rastreio – Apesar do reconhecimento de vários grupos de risco para DC (vide supra), 

actualmente, o rastreio destes indivíduos só é recomendado na presença de sintomatologia 

sugestiva. [2] No entanto, em cada caso, justifica-se um esclarecimento acerca dos benefícios 
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e consequências de eventuais testes. [1] Recentemente foram criados testes cutâneos que, com 

uma simples picada no dedo, em cerca de 15-30 minutos detectam IgA anti-TGt no sangue 

hemolisado, com sensibilidade e especificidade de aproximadamente 97%. [10, 26]  

Doze por cento (n=4) dos participantes deste estudo, embora assintomáticos, foram 

submetidos a este teste por terem um filho com DC e obtiveram resultado positivo. Na biópsia 

duodenal entretanto realizada, foi patente atrofia vilositária, parcial em metade dos casos e 

subtotal nos restantes.  

 

Tratamento 

Os seis elementos-chave no tratamento de um doente celíaco estão expressos no seguinte 

acrónimo: Consulta com nutricionista especializado, Educação sobre a doença, adesão Life-

long a uma DLG, Identificação e tratamento de défices nutricionais, Acesso a grupos de apoio 

e seguimento Contínuo por equipa multi-disciplinar. [1] 

A DLG por toda a vida é, de facto, o gold standard no tratamento da DC e consiste na 

exclusão total de trigo, centeio e cevada, uma vez que mesmo pequenas quantidades podem 

ser lesivas. [3] Embora os estudos revelem que a maioria dos doentes celíacos tolera a aveia, o 

seu consumo não é consensual devido à frequente contaminação desses produtos com glúten. 

[12] A adesão à DLG é prejudicada por vários factores, nomeadamente a ausência de 

sintomas imediatamente após o incumprimento, a dificuldade de acesso aos produtos sem 

glúten e a rotulagem deficiente, sendo inferior quando o diagnóstico é feito na idade adulta, 

sobretudo se no contexto de rastreio. A abordagem actualmente considerada mais adequada 

para avaliar a adesão à DLG inclui história dietética detalhada e repetição dos testes 

serológicos. [27] Assim, na amostra em estudo, 67.6% dos doentes apresenta uma boa adesão 

à terapêutica, enquanto que, nos restantes, ela não é satisfatória. 
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Doentes que se apresentem com défices nutricionais podem necessitar de suplementos ou 

certas medidas gerais, por exemplo: ferro, ácido fólico e vitamina B12, em caso de anemia; 

vitamina K, perante prolongamento do TP e evidência de hemorragia; fluidoterapia 

intravenosa, no caso de diarreia e desidratação graves; magnésio, particularmente quando 

ocorre tetania secundária a hipomagnesemia; exercício (em carga), abstinência alcoólica e 

tabágica, ingestão adequada de cálcio e, se necessário, bisfosfonatos, dados os riscos de 

osteopenia/osteoporose; fórmulas multivitamínicas. [15] Na amostra em estudo, 47.1% dos 

doentes foram medicados com suplementos: ferro, ácido fólico, fórmula multivitamínica, 

cálcio, magnésio, vitamina K e vitamina B12, por ordem decrescente de frequência.  

Em 7 a 30% dos casos, a DLG não induz melhoria clínica ou histológica, sendo necessário 

reavaliar o diagnóstico inicial, considerar a ingestão (in)voluntária de glúten (principal causa) 

e o eventual aparecimento de complicações, patologias associadas ou outras. No caso de DC 

refractária (vide infra) pode ser necessária a terapêutica com imunossupressores como 

budesonido e azatioprina. [2, 12] Nenhum dos doentes estudados foi alguma vez medicado 

com estes fármacos para a DC. 

Foram já identificados múltiplos potenciais alvos terapêuticos alternativos à DLG, 

nomeadamente o uso de peptídases bacterianas para digestão completa do glúten, produção de 

cereais desprovidos de sequências pépticas biologicamente activas, inibição selectiva da TGt, 

manipulação das vias da IL-10 para indução de tolerância e inibição da zonulina (por 

exemplo, com AT-1001, em ensaios clínicos fase II). [9-10]    

 

Prognóstico 

Na maioria dos casos, existe uma boa resposta à DLG com melhoria dos sintomas em cerca 

de 2 semanas e níveis normais de ac em 6 a 12 meses, embora a recuperação histológica seja 

mais lenta e até mesmo incompleta, particularmente em adultos. [3, 8] Segundo alguns 
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estudos, a mortalidade global dos doentes celíacos é aproximadamente o dobro da da 

população em geral, no entanto, um diagnóstico precoce e uma estreita adesão à terapêutica 

conferem um prognóstico bastante bom. Vários estudos demonstram que a qualidade de vida 

sob DLG melhora, mesmo em doentes sem sintomas gastrointestinais. [27] A maioria dos 

participantes no estudo (67.6%) experimentou uma melhoria muito significativa do quadro 

clínico. Em alguns casos, verificou-se uma relação entre a manutenção de alterações analíticas 

(por exemplo, anemia, microcitose, hipofosfatemia e hipoalbuminemia) e uma adesão 

deficitária à DLG. Noutras situações, foi evidente o impacto negativo de doenças associadas 

como a CU na manutenção da melhoria clínica, independentemente da adesão à dieta. As 

alterações neuropsiquiátricas, nomeadamente os quadros depressivos, mostraram uma menor 

resposta à terapêutica, o que está de acordo com o descrito na literatura. [19] 

As possíveis complicações da DC ocorrem tipicamente após vários anos de evolução da 

doença e incluem DC refractária (persistência dos sintomas após 6 meses de DLG efectiva), 

neoplasias (linfoma T associado à enteropatia, linfomas T extra-intestinais, linfoma B, 

adenocarcinoma do intestino delgado, carcinoma esofágico e faríngeo [28]), crise celíaca 

aguda (diarreia profusa, acidose metabólica, hipocalemia e desidratação), jejuno-ileíte 

ulcerativa (ulcerações e estenoses, podendo conduzir a perfuração, obstrução e hemorragia), 

sprue colagénico (depósito subepitelial de colagénio que condiciona mal absorção) e fractura 

(associação significativa [29]) [1, 14]. Tem ainda sido estudada uma eventual relação da 

doença com a ocorrência de pancreatite (possivelmente por um mecanismo auto-imune), 

sépsis (secundariamente a hipoesplenismo), eventos tromboembólicos e cardiovasculares (por 

hiperhomocisteinemia associada a baixos níveis de folato) e DAI. [10] Um dos participantes 

no estudo, decorridos 2 anos sobre o diagnóstico de DC e 6 anos desde o início dos sintomas, 

faleceu aos 34 anos por linfoma não Hodgkin indiferenciado com atingimento ganglionar, 

hepático, esplénico e pancreático. 
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Tem sido sugerido que, em alguns casos, a DC não persiste ao longo de toda a vida, 

desenvolvendo-se uma espécie de tolerância, com ausência clínica ou histológica de doença 

após reintrodução do glúten. No entanto, a evidência é ainda escassa. [15, 30]  

 

Conclusão 

A DC está, de facto, muito longe de ser uma patologia da infância, como durante muito tempo 

foi considerada. Além disso, o seu amplo espectro clínico fá-la extrapolar o âmbito da 

Gastrenterologia, o que obriga à sensibilização de diversas especialidades médicas, 

nomeadamente a Medicina Geral e Familiar, no sentido do diagnóstico precoce. O ponto de 

partida para o diagnóstico é, pois, um elevado grau de suspeição, de modo a diminuir ao 

máximo o intervalo de tempo entre o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico definitivo. 

A DLG é a terapêutica central da DC, capaz de reverter a maioria das manifestações clínicas e 

de prevenir complicações potencialmente graves. É, pois, fundamental promover a adesão à 

terapêutica, tendo profissionais de saúde, governantes e sociedade em geral um papel a 

desempenhar. Por outro lado, com os avanços no conhecimento da patogenia da doença, são 

promissoras as investigações em curso que visam a identificação de potenciais novos alvos 

terapêuticos. 

A análise descritiva desta amostra de doentes celíacos adultos permitiu constatar que a 

maioria corresponde a formas típicas, algumas exigindo internamento por síndrome de mal 

absorção aquando da apresentação, que a anemia é a manifestação extra-gastrointestinal mais 

frequente e que as manifestações neuro-psiquiátricas, nomeadamente as de carácter 

depressivo, são as mais refractárias ao tratamento.  
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Legendas 

 

Figura 1: Interacção entre factores ambientais, genéticos e imunológicos na patogénese da 

doença celíaca. HLA, antigénio leucocitário humano; TCR, receptor da célula T. Adaptado de 

Green, P.H., Celiac disease. N Engl J Med, 2007, com autorização do autor. 

 

Figura 2: O fenómeno iceberg e o espectro da doença celíaca. HLA, antigénio leucocitário 

humano; TGt, transglutaminase tecidular. Adaptado de Sleisenger & Fordtran's 

gastrointestinal and liver disease : pathophysiology, diagnosis, management. 8th ed. 2006 

(download legal via www.sfgastro.com). 
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Figuras 

 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Quadro I: Características demográficas, manifestações gastrointestinais e extra-gastrointestinais aquando do diagnóstico e outros dados relevantes da 

amostra de doentes celíacos em estudo. 

 Nº de doentes (%) Manifestações 

gastrointestinais 

Nº de doentes (%) 

29 (85.3) 

Manifestações extra-

gastrointestinais 

Nº de doentes (%) 

29 (85.3) 

Sexo (razão ♀:♂) 15:2 Diarreia 24 (70.6) Hematológicas 25 (73.5) 

Idade [média(DP)] a 38.4 (10.8) Emagrecimento 14 (41.2) Hepáticas 12 (35.3) 

Familiares afectados b 6 (17.6) Astenia 13 (38.2) Neuro-psiquiátricas e 9 (26.5) 

Clínica na infância 17 (50.0) Dor/desconforto 

abdominal 

10 (29.4) Osteo-articulares f 6 (17.6) 

Atraso diagnóstico a, c 

[média(DP)]  

5.0 (4.5) Distensão abdominal 7 (20.6) Sexuais g 4 (11.8) 

Idade diagnóstico 

[média(DP)] a 

33.2 (9.8) Náusea/vómito 4 (11.8)   

Gravidez/puerpério d 6 (20.0) Edema 4 (11.8)   

Internamento d 8 (23.5) Úlceras orais 1 (2.9)   

aEm anos; bTodos os casos de 1º grau (filhos); cDuração dos sintomas antes de estabelecido o diagnóstico; dAquando do diagnóstico; 
eDepressão>ansiedade>dificuldade de concentração>défice de memória>trémulo associado ao desvio da DLG, em estudo; fDores osteo-
articulares>osteopenia; gAbortamento precoce>infertilidade>menarca tardia (17 anos). 
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Quadro II: Alterações analíticas séricas dos doentes celíacos incluídos neste estudo, aquando do 

diagnóstico. 

Parâmetro/alteração Nº de doentes 

(%) a  

Média (mín-máx) Valores de 

referência 

% de 

alteração 

Hb/anemia 29 (85.3) 12.5 (6.3-17.4) ♀: 12.0-16.0g/dL 

♂: 13.0-18.0g/dL 

37.9 

VGM/microcitose 29 (85.3) 79.1 (41.4-98.6) 87-103fL 69.0 

TP/coagulopatia 15 (44.1) 26.5 (11.1-132.4) 10.8-13.8s 46.7 

PCR/positividade 10 (29.4) 8.0 (0.2-49.4) <3mg/L 50.0 

VHS/aumentada 15 (44.1) 15.6 (1.0-63.0) 0-30mm/1ªh 13.3 

ALT/aumentada 28 (82.3) 42.2 (8.0-290.0) 10-31U/L 39.3 

AST/aumentada 28 (82.3) 32.9 (11.0-88.0) 10-31U/L 35.7 

ProtT/hipoproteinemia 30 (88.2) 68.6 (46.0-81.7) 64-83g/L 23.3 

Alb/hipoalbuminemia 28 (82.3) 39.7 (14.0-55.0) 38-51g/L 32.1 

Fe/ferropenia 25 (73.5) 81.1 (6.0-174.0) ♀: 49-151µg/dL  

♂: 53-167µg/dL 

20.0 

SatTF/diminuída 22 (64.7) 28.9 (1.7-82.2) 25-50% 54.5 

Ferritina/diminuída 22 (64.7) 46.9 (1.4-243.4) b 22.7 

ÁcFól/diminuído 16 (47.1) 5.44 (0.8-20.0) 2.2-17.5ng/mL 37.5 

VitB12/diminuída 16 (47.1) 445.8 (159.0-968.0) 187-883pg/mL 25.0 

Ca/hipocalcemia 27 (79.4) 4.2 (1.0-5.3) 4.2-5.1mEq/L 29.6 

P/hipofosfatemia 27 (79.4) 28.4 (2.65-52.2) 27-45mg/L 37.0 

IgA/diminuída 19 (55.9) 230.8 (106.0-512.0) 78-312mg/dL 0 

aRepresenta o nº de doentes relativamente aos quais foi possível apurar o parâmetro em causa e a que se 
refere a % de alteração. 
b♀ - pré menopausa: 6.9-282.5ng/mL, pós menopausa: 14.0-233.1ng/mL; ♂ - 18 a 30 anos: 18.7-323ng/mL, 
31 a 60 anos: 16.4-293.9ng/mL. 
Hb, hemoglobina; VGM, volume globular médio; TP, tempo de protrombina; PCR, proteína C reactiva; 
VHS, velocidade de hemossedimentação; ALT, alanina aminotransferase; AST, aspartato aminotransferase; 
ProtT, proteínas totais; Alb, albumina; Fe, ferro; SatTF, saturação da transferrina; ÁcFól, ácido fólico; 
VitB 12, vitamina B12; Ca, cálcio; P, fósforo; IgA, imunoglobulina A. 
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Quadro III: Serologia, achados endoscópicos e histologia duodenal dos doentes 

celíacos incluídos neste estudo, aquando do diagnóstico. 

Ac, anticorpo; TGt, transglutaminase tecidular. 

Sombreado – Não aplicável. 

a Valores de referência (positivo: >10U/mL) 

 

 

 

 Nº de doentes (%) Média (mín-máx) a 

Serologia 

    Ac anti-gliadina 

    Ac anti-TGt 

 

29 (85.3) 

28 (82.4) 

 
 
32.5 (1.0-213.0) 
 
193.0 (22.0-1352.0) 

Achados endoscópicos 

    Mucosa duodenal “normal” 

    Apagamento das vilosidades  

 
 
9 (31.0) 
 
20 (69.0) 

 

Histologia duodenal 

    Marsh 0 

    Marsh I 

    Marsh II 

    Marsh IIIa 

    Marsh IIIb 

    Marsh IIIc 

    Marsh IV 

 
 
1 (3.4) 
 
1 (3.4) 
 
0 
 
9 (31.0) 
 
10 (34.5) 
 
8 (27.6) 
 
0 

 


