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1. RESUMO 

A sensibilidade ao glúten, mais conhecida como doença celíaca (DC), é uma 

enteropatia que resulta em um amplo espectro de manifestações clínicas com sinais 

e sintomas gastrointestinais e extraintestinais, podendo aparecer em qualquer idade 

e estar ou não associada a outras doenças autoimunes. Seu diagnóstico é baseado 

em biópsia do intestino delgado e uso de marcadores sorológicos específicos, como 

anticorpos IgA para transglutaminase tecidular. O principal tratamento inclui uma 

dieta isenta de glúten, resultando em significante redução de sinais e sintomas e 

podendo levar a um retorno completo da saúde. Porém é interessante ressaltar o 

impacto nutricional que uma dieta isenta de glúten exerce sobre indivíduos tanto 

celíacos como não celíacos, gerando um possível desequilíbrio em nutrientes 

necessários à saúde, sendo então fundamental o acompanhamento nutricional 

especializado. Esta revisão traz uma abordagem mais abrangente da DC, 

caracterizando sua fisiologia, fatores genéticos envolvidos, diagnóstico, dietoterapia 

e outros tipos de tratamento, bem como as implicações dieta-doença. 

2. INTRODUCÃO 

A DC é uma intolerância permanente ao glúten (proteína presente em grãos 

como o trigo, a cevada e o centeio) com fisiopatologia composta pela interação entre 

fatores ambientais, genéticos e imunológicos, resultando em lesões na mucosa do 

intestino delgado e má absorção de nutrientes. A DC pode também apresentar-se 

associada a outras doenças autoimunes, como Diabetes tipo I, tireoidite de 

Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doenças autoimunes do 

fígado, doença de Addison, psoríase e cardiomiopatia. (RASHTAK & MURRAY, 

2012; GUANDALINI & ASSIRI, 2014). 

A completa remoção do glúten da dieta é o tratamento mais utilizado em 

pacientes com DC e normalmente promove uma remissão histológica, sorológica e 

sintomática. Porém uma adesão à dieta totalmente isenta de glúten é sempre 

desafiadora e requer grande atenção de profissionais. (NIEWINSKI, 2008). 

3. OBJETIVO 

Esse projeto de iniciação científica tem como objetivo atualizar informações sobre 

a patogênese da DC e sua apresentação clínica, com a fisiopatologia, manifestações 

clínicas, condições autoimunes associadas à mesma, processo de diagnóstico e os 

benefícios e adversidades da dieta isenta de glúten por pacientes celíacos e não 

celíacos. 



4. METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica utilizando as bases de dados: Bireme, Medline, Scielo, 

Dedalus e VPNUSPNet, onde as palavras chaves utilizadas foram: doença celíaca, 

patologia, dietoterapia, requerimentos nutricionais, prevalência e mecanismo de 

ação. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A DC é uma das doenças com base genética mais conhecida no mundo. 

Aproximadamente 97% dos indivíduos com DC possuem marcadores genéticos 

conhecidos por antígenos de leucócitos humanos (HLA) classe II, mais 

especificamente HLA-DQ2 e HLA-DQ8, sendo extremamente raro o 

desenvolvimento da doença em indivíduos negativos para esses genes. (WIESER et 

al, 2012; NIEWINSKI, 2008).  Estudos indicam que o número, tipo e configuração 

dos alelos DQA1 e DQB1 determinam o risco da doença através do efeito 

combinatório de produtos diferentes, sendo os genes autoimunes responsáveis pelo 

aparecimento de inflamações enteropáticas com vários graus de severidade e 

consequente alcance de problemas gastrointestinais com sinais e sintomas (diarreia, 

dores abdominais, constipação, etc.) e também má absorção de nutrientes 

essenciais que ocasionam as manifestações extraintestinais da doença como 

hipocalcemia, coagulopatia, grande perda de peso, anemia secundaria de ferro, 

déficit de crescimento em crianças, baixa estatura em adultos, entre outros. 

(GUANDALINI & ASSIRI, 2014; FREEMAN & THOMSON, 2014; WIESER et al, 

2012; KUPFER & JABRI, 2012).  

GUANDALINI & ASSIRI, 2014, abordam que a presença de auto-anticorpos 

contra o elemento do tecido conjuntivo que reveste a musculatura lisa, conhecido 

como endomísio, é altamente específico para a DC, sendo o alvo para estes auto-

anticorpos a enzima transglutaminase tecidual (tTG), que parece ter um papel 

importante na ativação inflamatória da doença. 

LAURET & RODRIGO, 2013, mostram que doenças autoimunes podem estar 

relacionadas à DC por dividirem combinações selecionadas de genes codificados 

HLA da classe II e apresentarem processo inflamatório semelhante. 

A dieta sem glúten, é a forma terapêutica mais eficaz na redução sintomática 

da doença, mas estudos em andamento indicam terapias alternativas, como 

suplementação de enzimas proteolíticas para degradação dos peptídeos de glúten 

não digeridos. (NOBRE; SILVA & CABRAL, 2007; WIESER, et al, 2012). 



RESULTADOS PRELIMINARES  

A fisiopatologia da DC é complexa e recentes avanços têm sido obtidos no 

conhecimento de sua resposta inflamatória intestinal. A DC tem mecanismo auto-

imune, e é uma das poucas na qual é conhecido o fator ambiental desencadeante - 

o glúten, e o auto-antígeno envolvido - a transglutaminase. (NOBRE & CABRAL, 

2007). Uma avaliação nutricional irá conduzir um melhor tratamento dietético ao 

indivíduo na retirada do glúten, auxiliando-o a escolher os alimentos e também 

adequando a nova dieta que, de acordo com GAESSER & ANGADI, 2012, sugere 

possíveis deficiências nutricionais tanto em pacientes celíacos como em não 

celíacos. Ainda conforme os autores, o nutricionista também atuará na identificação 

e tratamento das deficiências nutricionais geradas pela doença e um suporte 

psicológico associado auxiliará a conduzir os novos hábitos alimentares da melhor 

maneira, uma vez que qualquer mudança alimentar de tal dimensão seja 

desafiadora e implique em impactos sociais na vida do indivíduo.  
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