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RESUMO 

Considera-se que indivíduos com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e com 

síndrome de Down (SD) apresentam, em sua maioria, a forma silenciosa da 

doença celíaca (DC). No entanto, o diagnóstico a partir de screening sorológico 

mais sensível e específico tem permitido identificar retrospectivamente sintomas 

antes não considerados, chamando atenção para a emergência de outros perfis 

clínicos. Assim sendo, a apresentação clínica da DC em indivíduos com DM1 e 

com SD vem constituir interesse à investigação, admitindo-se a necessidade de 

estudos mais ampliados na identificação da doença nesses grupos de risco. O 

objetivo desse estudo foi investigar a ocorrência de sintomas gastrointestinais (GI) 

e extraintestinais em crianças e adolescentes com DM1 e com SD, e sua 

associação com marcadores sorológicos e achados histopatológicos da DC, 

representando suas formas clínicas no iceberg. Foi realizado estudo de corte 

transversal no período de novembro/2009 a dezembro/2012, em unidade 

ambulatorial pediátrica de hospital da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), que incluiu 111 pacientes com DM1 e 77 com SD, de idade entre 

10 meses e 18 anos. Coletaram-se dados clínico-demográficos. Foram 

determinados os anticorpos anti-endomísio (EmA) e anti-transglutaminase (anti-

tTG), ambos da classe IgA, e a IgA sérica, assim como o anti-tTG/IgG, quando a 

IgA sérica foi baixa. Pacientes com anticorpos positivos foram submetidos à 

biópsia de intestino delgado (BID). As formas clínicas da DC foram identificadas 

segundo critérios da ESPGHAN (2012) e representadas no iceberg. Aplicaram-se 

os testes qui-quadrado de Pearson, Fisher, “t” de Student e Mann-Witney, com “p” 

significante ≤ 5. Sintomas GI ocorreram em 53,7% (101/188) da população, 

extraintestinais em 4,3% (8/188) e os anticorpos foram positivos em 28,2% 

(53/188). Dos pacientes que realizaram BID (40/53), 37,5% apresentaram 

achados histopatológicos compatíveis com DC [DM1=05/111(4,5%); 

SD=10/77(13,0%)]. A análise de associações revelou associação dos sintomas GI 

com anticorpos positivos, o que não ocorreu com os achados histopatológicos da 

DC. Identificaram-se as formas GI (32,5%), silenciosa (5,0%) e potencial (62,5%). 

Houve alta prevalência de sintomas GI nos grupos DM1 e SD e a sua ocorrência 

foi associada com anticorpos positivos. A falta de associação entre sintomas e 

achados histopatológicos da DC revelou a inconsistência dos sintomas para o 
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reconhecimento da doença. Apesar da predominância da forma GI nos casos de 

DC ativa, sua contribuição no iceberg celíaco foi menor do que a forma potencial 

que determinou sobremaneira a base larga e submersa do iceberg nos grupos de 

risco avaliados. 

 

Palavras chaves: doença celíaca, síndrome de Down, diabetes mellitus tipo1, 

crianças, iceberg celíaco, marcadores sorológicos. 
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1. Introdução 
 

A primeira descrição da doença celíaca (DC) deu-se em 1888 por Samuel 

Gee*, enquanto sua correlação com o glúten foi proposta a partir dos estudos de 

Dicke**, na Holanda, em 1945.(1,2) Shiner & Doniah caracterizaram a enteropatia ao 

identificarem as alterações histológicas na mucosa duodenal em 1957, associando 

esse critério ao diagnóstico clínico. A palavra Koiliacos que vem do grego Koelia, 

deu origem ao nome da doença e surgiu das observações de Areteu da Capadócia, 

no Século I d.C.(1) Desde então, a evolução dos conhecimentos sobre DC tem sido 

notável.   

De uma doença rara, limitada à população pediátrica, exclusiva de europeus 

caucasianos e, restrita ao intestino delgado proximal, como definida no primeiro 

documento de critério diagnóstico (3), é considerada hoje uma doença sistêmica, de 

distribuição mundial que acomete indivíduos geneticamente susceptíveis, de 

quaisquer idade e grupo étnico, com prevalência estimada entre 0,5% a 1,0% na 

população geral. (4,5) 

Em países europeus, observam-se prevalências com amplas diferenças 

regionais como 0,3% na Alemanha e 2,0 a 3,0% na Finlândia e Suécia,(6) mas, em 

geral, a distribuição é bastante homogênea em nível mundial, como as estimadas 

nos Estados Unidos (0,75%), no norte da África (0,6%), na Austrália (0,4%), Nova 

Zelândia (1,2%), noroeste da Índia (0,32%) e na América do Sul (0,6%).(1,7,8) No 

Oriente Médio, prevalências são semelhantes às da Europa.(9)  Evidencia-se que a 

DC vem aumentando sua frequência em diferentes regiões geográficas a exemplo 

da Escócia, do Japão e da China. (6,10-12)   

No Brasil, a partir do ano 2000, publicaram-se estudos de prevalência 

realizados em doadores de sangue e com crianças em nível hospitalar e 

ambulatorial. Seus números corroboram às estimativas de outros países, variando 

entre 0,15% em Brasília, 0,47% em São Paulo a 1,9% em Recife. (1,13) 

Em 1970, a Sociedade Européia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição 

Pediátrica (ESPGHAN) publicou os primeiros critérios de diagnóstico da DC, 

considerando a realização de três biópsias de intestino delgado em tempos distintos. 

O achado de atrofia de vilosidades na presença de sintomas e consumo de glúten, a 

recuperação da mucosa e remissão clínica após dois anos de dieta sem glúten, 

*Gee S. On the coeliac disease affection. St Bartholomew’s Hosp Rep.1888; 24:17-20. Apud (1,2) 

**Dike WK. Investigation of the harmful effects of certain types of cereal on patients with celiac disease 

[doctorial thesis]. University of Utrech, the Netherlands,1950.Apud (1,2) 
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seguidos de atrofia vilositária na 3ª biópsia, realizada até três meses de provocação 

com glúten, confirmavam o diagnóstico. (3) 

Em 1990, com a introdução dos marcadores sorológicos, a ESPGHAN revisou 

os critérios diagnósticos, dispensando a 2ª biópsia, a provocação com o glúten e a 

3ª biópsia na maioria dos pacientes, ficando reservadas às crianças com clínica 

inicial pouco convincente e aos casos em que a 1ª biópsia era inconclusiva ou 

realizada nos primeiros dois anos de idade. Já incluiu a pesquisa de marcadores 

sorológicos de alta sensibilidade e especificidade para a doença, considerando que 

a presença desses na suspeição clínica da DC e seu desaparecimento na vigência 

de dieta sem glúten agregariam valor ao diagnóstico. (14) 

Em 2005, a Sociedade Norte Americana de Gastroenterologia, Hepatologia e 

Nutrição Pediátrica (NASPGHAN) publicou o primeiro guideline para abordagem 

diagnóstica e tratamento da DC e reforçou a necessidade da biópsia duodenal. (15) 

Em 2012, face aos novos conhecimentos, a ESPGHAN faz a segunda revisão 

dos critérios diagnósticos e define a DC de forma abrangente, considerando-a como 

enfermidade sistêmica imune mediada, provocada pelo glúten, em indivíduos 

geneticamente susceptíveis e caracterizada por uma combinação variável de 

sintomas clínicos, presença de anticorpos específicos, de haplótipos HLA (human 

leucocyte antigen) DQ2 e DQ8 e por enteropatia. (16)  

 A patogênese da DC resulta da complexa interação entre fatores ambientais, 

genéticos e imunológicos. (2,5,17,18) Conhece-se o principal fator ambiental 

desencadeante, o glúten, componente proteico dos cereais, e o principal antígeno 

endomisial alvo, a transglutaminase tissular (tTG), enzima intracelular encontrada 

em diferentes tipos de células (fibroblastos, leucócitos, células endoteliais de vasos 

sanguíneos, células de músculo liso e de mucosas).(19)  O glúten deflagra resposta 

inflamatória na mucosa intestinal, cujos mediadores provocam dano à mucosa 

traduzido por variados graus de atrofia de microvilosidades e consequente má 

absorção de nutrientes. 

A gliadina do trigo e as prolaminas homólogas do centeio (secalina) e da 

cevada (hordeína) são consideradas as de maior toxicidade para os indivíduos 

geneticamente susceptíveis, tendo em vista o maior teor em prolina e glutamina, que 

no trigo corresponde a 15% e 35%, respectivamente. Em condições normais, as 

prolaminas e gluteninas do glúten sofrem hidrólise incompleta pelas enzimas 
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digestivas do lúmen intestinal. Os peptídeos resistentes à digestão alcançam a 

lâmina própria do intestino delgado, possivelmente em consequência de aumento da 

permeabilidade intestinal, onde sofrem ação da enzima tTG, que converte a 

glutamina (deaminação) a ácido glutâmico e tornam-se complexo de forte afinidade 

por células apresentadoras de antígeno (macrófagos, células dendríticas e linfócitos 

B).(2,4,17) 

Com base em estudos epidemiológicos outros fatores ambientais têm sido 

considerados na patogênese da doença, tais como o efeito protetor do leite materno, 

a quantidade ingerida de glúten e a idade de sua introdução na dieta.(6,17,20) O risco 

aumentado ao desenvolvimento da DC foi verificado com a introdução do glúten 

antes dos 4 meses e após os 6 meses de idade. (21) Metanálise de estudos 

observacionais demonstrou que o risco da DC é minimizado quando o glúten é 

introduzido em vigência de aleitamento materno. (22) No entanto, essas observações 

não encontram suporte em evidências científicas mais recentes. (23-25)  

A concordância de 70% em gêmeos monozigóticos e a frequência entre 10% 

a 17% em familiares de I grau constituíram as primeiras evidências da predisposição 

genética da DC. (2,18) Hoje, sabe-se que a susceptibilidade genética à doença está 

fortemente relacionada aos genes HLA da classe II, heterodímeros DQ2 e DQ8, 

antígenos leucocitários humanos pertencentes ao major histocompatibility complex 

(MHC). (26,27)  

O HLA constitui um conjunto de genes que se localizam no braço curto do 

cromossomo 6 (lócus 6p21), considerada a região mais polimórfica observada no 

genoma humano. As moléculas HLA DQ2 e DQ8 codificam a superfície de células 

apresentadoras de antígeno e são heterodímeros constituídos por duas cadeias 

polipeptídicas (alfa e beta), que apresentam os peptídeos antigênicos aos linfócitos 

T CD4+, células do sistema imune responsáveis pela indução e regulação da 

resposta imune adaptativa aos patógenos.(2,17,18, 27,28) 

O heterodímero DQ2 (alelos DQA1*05:01e DQB1*02:01) é demonstrado em 

90% dos pacientes celíacos e seus alelos estão localizados em cis (no mesmo 

cromossomo) nos indivíduos com o haplótipo DR3 e em trans (em cromossomos 

diferentes) naqueles com haplótipos DR5/DR7. O heterodímero DQ8 (alelos 

DQA1*03:01 e DQB1*03:02) está presente em 5% dos celíacos e associa-se ao 

haplótipo DR4. Ressalta-se que 25% a 30% da população geral apresenta o HLA 
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DQ2/DQ8 e desses, 0,5% a 1,0% desenvolvem DC, o que confere o envolvimento, 

de outros genes não HLA.(2,4,26,29)   

A genotipagem HLA está sendo considerada nos critérios atuais de 

diagnóstico da DC e para os indivíduos pertencentes a grupos de risco como 

abordagem inicial. (16) 

O papel do sistema imunológico no desenvolvimento da DC tem sido atribuído 

à anormalidade na resposta imune mediada por células T. O complexo formado pelo 

peptídeo ligado à molécula de HLA DQ2 e DQ8 é reconhecido, através de 

receptores específicos, por linfócitos T CD4+ presentes na lâmina própria, que são 

ativados e induzem intensa proliferação de clones de linfócitos T CD4+ gliadina 

específico, manifestando resposta do tipo Th1 e Th2 (T helper).  Há liberação de 

citocinas pró-inflamatórias, principalmente o interferon gama e diversas 

interleucinas, bem como ocorre a diferenciação de linfócitos B em plasmócitos, 

células responsáveis pela produção de autoanticorpos da classe IgA e IgG contra os 

autoantígenos (gliadina, tTG, complexos gliadina-tTG).(17,18,28,30)  

É de particular relevância o infiltrado de linfócitos T na lâmina própria e no 

epitélio das vilosidades intestinais de pacientes com DC. Acredita-se que a resposta 

imune à tTG iniciada no intestino delgado pode resultar em lesão de outros órgãos 

onde são encontrados depósitos de tTG IgA, conferindo seu papel nas doenças 

associadas à DC. (17,30,31) 

A DC era classicamente caracterizada no passado por sintomas de má 

absorção como diarreia crônica, distensão abdominal e perda de peso, que acometia 

principalmente crianças de 6 a 24 meses de idade. (1,32) Hoje, vem cada vez mais 

acometendo idades mais tardias e apresentando manifestações oligossintomáticas e 

extraintestinais como anemia ferropriva, osteoporose, baixa estatura, dermatite 

herpetiforme, fadiga crônica, infertilidade, doenças neurológicas, artrite, alopecia, 

aftas de repetição, defeitos no esmalte dentário, elevação de transaminases, entre 

outras. (33,34) Essas manifestações, até então chamadas de não clássicas ou 

atípicas, já representam complicações da DC não tratada e a sua ocorrência pode 

dificultar o reconhecimento clínico da DC, retardando o seu diagnóstico.  

Em 1993, Fergusson et al. ampliaram o espectro clínico da DC, introduzindo 

as formas de apresentação silenciosa, latente e potencial, (35) posteriormente 

revisada por Troncone et al. (1996) (36) e demonstrada por Tosco et al. (2011). (37) 
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Essas formas vieram a suscitar mais dificuldade na abordagem diagnóstica e 

no manejo da doença. Em 1995, Catassi et al., na Itália, observaram que para cada 

criança com diagnóstico de DC existiam até sete com sintomas discretos ou sem 

sintomas e, portanto, não diagnosticados pela clínica.(38) 

Tais observações deram origem ao conceito de que a DC se distribui como 

um iceberg. A primeira descrição do iceberg celíaco foi feita por Maki & Colli, em 

1997.(39) Uma pequena parte é clinicamente detectável ou visível acima do nível do 

mar, com pacientes sintomáticos, sorologia positiva e atrofia de vilosidades do 

intestino delgado. Na porção invisível, parte significativamente maior, estão na base 

os indivíduos com a susceptibilidade genética, com sorologia positiva ou não e sem 

enteropatia (forma potencial). Entre esses, há uma quantidade de pacientes com a 

forma silenciosa e os que evoluem para a forma latente da doença. (40,41)  

 Do ponto de vista clínico, a nova nomenclatura adotada pela ESPGHAN, em 

seus critérios mais recentes (2012), substitui os termos clássica e atípica por 

gastrointestinal e extraintestinal, classificando a DC em forma gastrointestinal, 

extraintestinal, silenciosa, latente e potencial. (16)  

 A forma silenciosa é caracterizada pela presença de marcadores sorológicos, 

marcadores HLA e histologia compatível em pacientes sem sintomas. São 

diagnosticados essencialmente por meio de triagem sorológica em população de alto 

risco ou em estudos de prevalência. A forma potencial refere-se a pacientes com 

sorologia positiva ou não e marcadores HLA positivos, mas com biópsia normal ou 

com alterações mínimas, podendo ter ou não sintomas. A forma latente congrega os 

indivíduos com HLA compatível e sem enteropatia, mas que apresentaram mucosa 

intestinal plana no passado, recuperada com a retirada do glúten e mantêm mucosa 

normal com a reintrodução deste, com ou sem sintomas. (16)  

A partir da década de 70, o desenvolvimento de técnicas laboratoriais, a 

produção de anticorpos monoclonais e a purificação de antígenos, possibilitaram a 

introdução de vários métodos sorológicos não invasivos para se detectar os 

anticorpos anti-gliadina (anti-AGA), anti-reticulina, antiendomísio (EmA), anti-

transglutaminase (anti-tTG) e, mais recentemente, a anti-gliadina deaminada (anti-

DGP).(42-48)  

O anti-AGA avaliado pelas cIasses IgA e IgG, muito utilizado a partir de 

1976,(44) foi paulatinamente substituído, na medida em que anticorpos de 
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sensibilidade e especificidade superiores foram introduzidos, como o EmA, por 

Chorzelski et al. em 1983(45) e o anti-tTG, por Dieterich et al. em 1998.(46)  

Os anticorpos anti-DGP compreendem melhor método diagnóstico do que os 

anticorpos anti-AGA, no entanto, não existe evidência que suporte a sua utilização 

em detrimento da determinação dos anticorpos anti-tTG ou anti-EmA, exceção feita 

às crianças menores de dois anos de idade, onde se evidencia melhor sensibilidade 

do anti-DGP IgG. (48) 

A pesquisa do EmA é baseada na técnica de imunofluorescência indireta e 

utiliza esôfago de macaco ou cordão umbilical humano como substrato, ambos de 

acurácia semelhante. Apresenta alta sensibilidade, embora mais baixa em menores 

de 2 anos, e especificidade (98% a 100% nas crianças e 99% nos adultos). O 

resultado do teste pode sofrer influência da experiência do examinador e tem custo 

relativamente alto. (42,45,49,50)  

O anti-tTG, determinado por ensaio imunoenzimático (ELISA), tem alta 

sensibilidade (92% a 100%) e especificidade (91% a 100%) em crianças e adultos, 

principalmente quando se utiliza o tecido recombinante humano como antígeno. 

(46,47,49,50) O anticorpo tem importante correlação com as alterações histológicas 

compatíveis com a DC.  (16,42,51) 

A priori, pesquisa-se a classe IgA desses anticorpos e há consenso de que 

níveis séricos de IgA devem ser avaliados para descartar a sua deficiência, principal 

responsável por resultados falso negativos. Nessa condição, anticorpos da classe 

IgG devem ser determinados.(15,16,42) Ressalta-se que os anticorpos podem preceder 

o surgimento das alterações histológicas que permitiriam a confirmação da doença. 

Diante da grande variabilidade das formas clínicas da DC e sua associação 

com outras enfermidades, os testes sorológicos se tornaram importantes 

marcadores da doença e imprescindíveis ao diagnóstico e monitoramento. São úteis 

para identificar os indivíduos que devem realizar a biópsia, especialmente em grupos 

de risco (familiares de 1º grau, doenças associadas com DC), bem como para 

realizar estudos epidemiológicos de prevalência. (16,52,53) Por sua alta sensibilidade e 

baixo custo, o anti-tTG-IgA é recomendado como teste de triagem por sociedades 

científicas de gastroenterologia pediátrica. (15,16) 

A biópsia de intestino delgado é ainda considerada gold standard para o 

diagnóstico da enfermidade. A ESPGHAN em seus critérios atuais dispensa a sua 
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realização somente em casos de marcador sorológico positivo (anti-tTG), cujo título 

seja 10 vezes maior do que o valor de cut-off, confirmado pela presença do EmA e 

HLA compatível.(16) A maioria das biópsias é feita hoje, por meio de pinça 

endoscópica, devendo-se obter no mínimo quatro fragmentos da segunda ou 

terceira porção do duodeno e um fragmento de bulbo.(16,54)  

Os achados histopatológicos compatíveis com a DC consistem em mucosa 

duodenal plana, rugosa, com abertura entre as criptas, aumento da infiltração 

linfocitária intraepitelial, marcada hipertrofia de criptas e atrofia de vilosidades 

intestinais. Essas alterações são focais, intercalando-se com áreas de mucosa 

normal e o seu grau varia de acordo com o estágio da doença. (55) 

O espectro das alterações histopatológicas da doença foi descrito por Marsh 

(1992) (56) e posteriormente modificada por Oberhuber et al. (1999) (57), dando origem 

a classificação universalmente recomendada para o diagnóstico da DC (Anexo 1). 

Essa classificação evidencia a progressão do processo inflamatório na mucosa 

duodenal, que varia desde alterações mínimas, caracterizadas por aumento de 

linfócitos intraepiteliais, à clássica atrofia de vilosidades intestinais. Ressalta-se que 

essas alterações, apesar de características, não são patognomônicas da DC. 

Alterações histopatológicas graus II e III, em paciente com sorologia positiva, 

confirma o diagnóstico de DC, conforme preconizado pela ESPGHAN (2012). A 

alteração grau I, apesar de preceder o desenvolvimento de atrofia das vilosidades 

pode ser inespecífica e não define o diagnóstico, havendo a necessidade de 

avaliação sorológica, clínica e histológica conjunta, além de diferenciar de outras 

enfermidades que apresentam alterações histopatológicas semelhantes. (16) 

O papel do glúten em outras doenças tem sido cada vez mais demonstrado 

devido numerosas enfermidades estarem associadas à DC, especialmente as 

doenças autoimunes como diabetes mellitus tipo1 (DM1), doença autoimune da 

tireóide, síndrome de Sjögren e a doença de Addison, as anomalias cromossômicas 

como a síndrome de Down (SD) e síndrome de Tunner e as imunodeficiências como 

a deficiência seletiva de IgA. (4,58-60) Esses grupos de pacientes são considerados de 

risco para a DC, cuja prevalência é superior à encontrada na população geral.(1,4,58)  

Graças ao advento dos marcadores sorológicos de alta sensibilidade e 

especificidade, a doença pode ser rastreada mesmo na ausência de sintomas, fator 

que dificultava a investigação quando o único recurso era a biópsia intestinal. (61-63) 
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A associação entre DC e os grupos de risco DM1 e SD já é reconhecida em 

todo o mundo. (4,61,64-70) O DM1 é uma doença metabólica que se manifesta 

predominantemente em crianças e adolescentes, e resulta da secreção deficiente de 

insulina por destruição das células beta do pâncreas com consequente 

hiperglicemia. A comum associação entre DM1 e DC encontra fundamentos em 

base genética, uma vez que apresentam genes de susceptibilidade comuns 

relacionados ao HLA DQ2/DQ8. (30,71-76) A SD é a anomalia cromossômica mais 

frequente da infância. A ocorrência de disfunções imunológicas demonstradas na 

síndrome predispõe a infecções recorrentes e a doenças autoimunes, tais como a 

DC. (68,77)  

 Em diversos países, a prevalência de DC no DM1 varia de 3,0 a 16,0% (4,64-67) 

e na SD de 4,0% a 17,0%.(4,68-70) No Brasil, tem sido verificada alta prevalência de 

DC em DM1(78-84) e em SD (85,86), embora poucos estudos tenham sido realizados, 

sobretudo em SD, demonstrados no quadro abaixo. 

 

Quadro 2. Estudos de prevalência da doença celíaca no Brasil em crianças e 

adolescentes com diabetes mellitus tipo1(DM1) e com síndrome de Down (SD) 

 
Estudo 

DM1 

 
Marcador sorológico 

 
Soroprevalência 

 

Doença celíaca 

Brandt et al., 2004 
Recife/PE (84) 

 
Anti-tTG 

 

21,0% 

 

15,8% 

Baptista et al., 2005 
Curitiba/PR (83) 

 
EmA 

 

8,7% 

 

4,8% 

Tanure et al., 2006 
Belo Horizonte/MG (82) 

 
AGA IgA e IgG 

 

8,9% 

 

2,6% 

Araújo et al., 2006 
Recife/PE (81) 

 
Anti-tTG e EmA 

 

10,5% 

 

_____ 

Whitacker et al., 2008 
Campinas/SP (80) 

 
EmA 

 

5,3% 

 

4,0% 

Mont-serrat et al., 2008 
Rio de Janeiro/RJ (79) 

 
Anti-tTG 

 

2,5% 

 

2,5% 

Gonçalves et al., 2013 
Belo Horizonte/MG (78) 

 
AGA IgA e IgG 

 

15,0% 

 

3,1% 

SD Marcador sorológico Soroprevalência Doença celíaca 

Nisihara et al., 2005 
Curitiba/PR (86) 

 
EmA e anti-tTG 

 
7,0% 

 
5,6% 

Lobe et al., 2013 
Blumenau/SC (85) 

 
EmA 

______  
5,6% 
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É descrito que a maioria dos indivíduos com DM1 e com SD apresentam a 

forma silenciosa ou com sintomas pouco característicos da DC. (1,4,87) No entanto, o 

diagnóstico a partir do screening sorológico tem permitido identificar 

retrospectivamente sinais e/ou sintomas antes não considerados, dando lugar a 

outros perfis clínicos. (81,88) Formas sintomáticas foram observadas por diversos 

autores em DM1(81,89-91) e em SD (69,70,92) bem como a forma potencial foi encontrada 

em 12% dos pacientes com DM1, no estudo de Franzese et al. (93). No Brasil, a 

prevalência da forma potencial em DM1 variou entre 3,8% em Curitiba (83) e 10,5% 

em Salvador (1).   

É possível que os sintomas gastrointestinais e/ou extraintestinais presentes 

em pacientes com DM1 e com SD sejam vistos como próprios de suas 

enfermidades, não valorizados pelos profissionais ou pela pouca importância 

atribuída pelos pacientes e, portanto, subestimados para o diagnóstico da DC.(80,88,89) 

Estima-se que os sintomas gastrointestinais ocorram em pelo menos 50% dos casos 

de DC associada ao DM1.(94) 

O diagnóstico tardio com maior tempo de exposição ao glúten contribui para o 

aparecimento de diversas complicações, destacando-se a osteoporose e o linfoma 

intestinal, com consequente prejuízo na qualidade de vida (5,95-97)  

É consenso entre as diversas sociedades internacionais que a triagem 

sorológica seja realizada sistematicamente nesses dois grupos de risco. (15,16,94) No 

Brasil, em 2009, o Ministério da Saúde publicou o protocolo nacional de investigação 

para DC.(98) No entanto, as suas recomendações ainda não foram satisfatoriamente 

atendidas por dificuldades na implementação pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Apesar do avanço relativo às estratégias de intervenção, a exclusão 

completa do glúten da dieta compreende o tratamento até hoje disponível para a DC. 

(7,99,100)  
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2. Justificativa 
 

A crescente demanda de crianças e adolescentes com DM1 e com SD ao 

ambulatório de gastroenterologia pediátrica por queixas digestivas crônicas motivou a 

realização da presente investigação, formulando-se a hipótese de que a DC está 

predominantemente presente na sua forma sintomática em detrimento da forma 

silenciosa.  

No Brasil, programas de triagem sorológica para DC ainda não estão 

incorporados à rotina de seguimento dos pacientes com DM1 e com SD em diversos 

serviços, o que coloca a presença de sinais e sintomas como alerta para investigação.  

Investigações ampliadas que analisem achados clínicos, mais de uma técnica 

sorológica e realizem concomitantemente a histologia do intestino delgado são 

necessárias à identificação da DC em DM1 e SD, uma vez que outras formas clínicas 

têm sido demonstradas. 

Para testar a hipótese do estudo, foram elaboradas as perguntas: a) Há 

ocorrência de sintomas gastrointestinais e/ou extraintestinais em crianças e 

adolescentes com DM1 e com SD sugestivos de DC? b) Há associação dos 

sintomas à positividade de anticorpos específicos e aos achados histopatológicos da 

DC? c) Quais as formas de apresentação clínica da DC nesses pacientes de risco, 

considerando-se o iceberg celíaco? 

Através desse conhecimento espera-se contribuir para o diagnóstico precoce 

da DC e seu monitoramento com vistas à prevenção de complicações e melhoria da 

qualidade de vida. Outra expectativa é sensibilizar órgãos públicos quanto a 

necessidade de implementação do protocolo nacional de investigação da DC e, 

dessa forma, o rastreamento sistemático ser aplicado nos serviços de 

acompanhamento a grupos de risco, especificamente DM1 e SD.    
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3. Objetivos 
 

 

 

 

3.1. Geral 

       

 Avaliar a apresentação clínica da DC em crianças e adolescentes com DM1 e 

com SD, a partir da investigação de sintomas gastrointestinais e extraintestinais, sua 

associação com marcadores sorológicos específicos e achados histopatológicos da 

DC, representando suas formas clínicas no iceberg.  

 

 

 

3.2.  Específicos 

         

 3.2.1. Verificar a ocorrência de sintomas gastrointestinais e extraintestinais 

sugestivos de DC em crianças e adolescentes com DM1 e com SD acompanhados 

em serviço especializado; 

 

         3.2.2. Determinar a positividade de marcadores sorológicos da DC em crianças 

e adolescentes com DM1 e com SD; 

 

          3.2.3. Verificar a ocorrência de achados histopatológicos da DC em crianças e 

adolescentes com DM1 e com SD; 

 

3.2.4. Avaliar a associação de sintomas gastrointestinais e extraintestinais 

com marcadores sorológicos e achados histopatológicos da DC; 

 

3.2.5. Identificar as formas clínicas da DC em crianças e adolescentes com 

DM1 e com SD e representá-las no iceberg celíaco. 
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4. Métodos 
 

4.1. Tipo do estudo, local e período de realização:             

A presente pesquisa compreendeu em estudo observacional de corte 

transversal, descritivo, com componente analítico, envolvendo dois grupos de 

crianças e adolescentes com enfermidades distintas, sendo um grupo constituído 

por pacientes com DM1 (grupo DM1) e outro por pacientes com SD (grupo SD), 

considerados de risco para DC. Desenvolveu-se no ambulatório do Hospital de 

Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), atual Unidade 

Pediátrica pertencente ao Hospital Universitário Onofre Lopes da mesma 

Universidade, na Cidade do Natal, que oferece atendimento à clientela proveniente 

do SUS e é referência em especialidades pediátricas para o Estado do Rio Grande 

do Norte. O estudo foi realizado no período de novembro de 2009 a dezembro de 

2012, em duas etapas, sendo a primeira constituída por avaliação clínica e 

laboratorial e a segunda, pela realização de biópsia de intestino delgado (BID).  

 
4.2. População, recrutamento, critérios de inclusão e critérios de exclusão: 

A população do estudo foi constituída pelo universo de crianças e 

adolescentes cadastrados nos programas de assistência multidisciplinar ao DM1 e 

a SD do referido hospital. Foram recrutados de forma consecutiva de acordo com a 

ordem de comparecimento às consultas aos respectivos ambulatórios. Incluíram-se 

pacientes provenientes da capital e do interior do Estado, de ambos os sexos, na 

faixa etária até 18 anos de idade, independentemente da presença de sintomas 

gastrointestinais, que ingeriam glúten regularmente há pelo menos três meses, 

cujos pais ou responsáveis concordaram em participar da investigação. Excluíram-

se do estudo os pacientes que não realizaram a avaliação laboratorial. Na segunda 

etapa, foram excluídos da BID os pacientes com SD que apresentaram pareceres 

cardiológicos desfavoráveis à realização do procedimento, bem como aqueles 

cujos pais o recusaram. 

 
 4.3. Aspectos éticos 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da UFRN, sob o protocolo 226/08 (Anexos 2, 3 e 4) e 

cumpriu as normas da Resolução 196 do Conselho Federal de Medicina. 
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 Os pais ou responsáveis foram esclarecidos verbalmente e por escrito sobre 

os objetivos, operacionalização e os aspectos éticos da pesquisa. Para os que 

concordaram em participar, foi obtido o termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) dos pais e, quando em idade apropriada (≥ 12 anos), do participante do 

grupo DM1, para as duas etapas do estudo (Apêndices 1 e 2). 

 
 4.4. Avaliação clínica (anamnese, exame físico e avaliação antropométrica) 

Aplicou-se questionário por quatro dos médicos autores, estes previamente 

treinados para a execução do procedimento. Foram registrados dados de 

identificação, sexo, procedência, idade atual, idade ao diagnóstico do DM1, quando 

pertinente, ocorrência de sintomas gastrointestinais (diarreia crônica, distensão 

abdominal, dor abdominal, vômitos, flatulência, constipação, baixo ganho 

ponderal/perda de peso), ocorrência de sintomas extraintestinais, a idade de início 

dos sintomas e sua duração, período de aleitamento materno exclusivo, idade de 

introdução de glúten na dieta e ocorrência de doenças associadas. Considerou-se 

como sintomas extraintestinais o relato de déficit de crescimento e/ou qualquer outra 

queixa extraintestinal. (Apêndice 3). 

O exame físico foi realizado em todos os pacientes e incluiu a aferição do 

peso (kg) em balança Filizola adequada às idades, o comprimento (cm) na posição 

deitada para crianças até dois anos e a estatura (cm) na posição ereta naqueles 

acima dessa idade. A avaliação antropométrica do grupo DM1 compreendeu a 

análise em percentil dos índices estatura/idade (E/I) e de massa corpórea 

(IMC)/idade, através dos softwares ANTHRO e ANTHRO PLUS, para crianças até 5 

anos incompletos e acima dessa idade, respectivamente, que utilizam como 

referência as curvas de crescimento padrão da OMS (2006/2007). (101) Para o grupo 

SD, foi utilizada a curva de percentil de Cronck et al.(102), específica para avaliação 

pôndero- estatural da síndrome, analisando-se os índices peso/idade (P/I) e E/I.  

 
4.5. Avaliação laboratorial (anti-tTG IgA/IgG, anti-EmA IgA, IgA sérica) 

Coletados 5 mL de sangue venoso de cada paciente, armazenando-se em tubo 

seco sem anticoagulante. As amostras foram encaminhadas ao laboratório de 

análises clínicas da UFRN, setor de imunologia, onde eram centrifugadas para 

separação do soro, distribuídas em alíquotas e depois congeladas a -20C° até a 

avaliação laboratorial por profissional especializado, que compreendeu em: 
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4.5.1. Pesquisa de anticorpos anti-transglutaminase tecidual humana, classes IgA 

(anti-tTG-IgA) e IgG (anti-tTG-IgG): para determinação quantitativa desses 

anticorpos, através de ensaio imunoenzimático (ELISA), utilizou-se o kit comercial da 

Orgentec Diagnostika (Germany), distribuído pela empresa nacional ALKA® 

tecnologia, devidamente registrada na ANVISA e coberta pela patente concedida à 

Eurospital S.p.A. (Itália). O kit utiliza como substrato a transglutaminase de tecido 

humano recombinante e tem cut-off de ≥10 U/mL, considerando-se como título 

positivo valores iguais ou superiores. (62) O teste foi realizado de acordo com as 

instruções do fabricante e todos os soros foram ensaiados em duplicatas. A 

pesquisa do anti-tTG IgA foi realizada em todos os pacientes, enquanto que  a do 

anti-tTG IgG somente para aqueles que apresentaram níveis baixos de IgA sérica e 

resultados de anti-tTG IgA negativos. 

 
 4.5.2. Pesquisa de anticorpo antiendomísio, classe IgA (EmA-IgA): a determinação 

do EmA foi realizada através da técnica imunofluorescência indireta utilizando-se o 

kit comercial da Orgentec Diagnostika (Germany), tendo como substrato o tecido de 

esôfago de macaco. Resultado positivo foi considerado ao se obter fluorescência 

uniforme na diluição ≥ 1:5 do soro. (70) 

 

4.5.3. Dosagem de IgA sérica: a determinação quantitativa da imunoglobulina A 

(IgA) sérica através de imunoensaio turbidimétrico foi realizada para afastar a 

deficiência de IgA como responsável por resultados negativos da pesquisa de 

anticorpos da classe IgA. O kit comercial utilizado foi da empresa nacional Bio 

Express® cujo intervalo de medição situa-se entre 0 e 654mg/dL. Os valores de 

referência foram correspondentes à idade, segundo Naspitz et al. (103) e o cut-off 

para considerar deficiência seletiva de IgA foi ≤ 7mg/dL. Valores acima desse limite, 

porém dois desvios padrão abaixo do normal para a idade, foi caracterizada como 

deficiência parcial, forma transitória da deficiência de IgA. (104) 

  
4.6. Biópsia de intestino delgado (BID) 

Os pacientes com anti-tTG IgA ou IgG e/ou EmA positivos, submeteram-se à 

BID através de endoscopia digestiva alta (EDA) realizada em centro cirúrgico e sob 

anestesia geral. Retirados três fragmentos de bulbo duodenal e quatro da segunda 

porção do duodeno, sendo fixados em formol a 10% e encaminhados ao Laboratório 
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de Anatomia Patológica da UFRN, onde eram processados em parafina e corados 

pela hematoxilina-eosina. A análise dos fragmentos à microscopia óptica foi 

realizada por dois patologistas de forma independente e por um terceiro examinador 

quando houve divergência entre os primeiros. A classificação utilizada para a 

avaliação histopatológica foi a de Marsh (56) modificada por Oberhuber et al (57). Em 

consonância com a ESPGHAN (16), foram consideradas alterações histopatológicas 

compatíveis com DC aquelas que corresponderam a Marsh-Oberhuber graus II e III.  

 

4.7. Classificação da doença celíaca 

A DC foi classificada segundo os atuais critérios clínicos da ESPGHAN (2012) 

em suas formas gastrointestinal, extraintestinal, silenciosa, todas essas na presença 

de alterações histopatológicas compatíveis com DC, e a potencial. (16) A presença de 

sintomas gastrointestinais associados ou não a sintomas extraintestinais 

caracterizou a forma gastrointestinal. A presença única de sintomas e/ou sinais 

extraintestinais definiu a forma extraintestinal. A ausência de sintomas caracterizou a 

forma silenciosa da doença. A forma potencial foi descrita para os casos que 

apresentaram marcador sorológico positivo, com ou sem sintomas e BID sem 

alterações histopatológicas compatíveis com DC. As formas de apresentação clínica 

foram representadas no iceberg celíaco. 

 

4.8. Análise Estatística 

O Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 17.0 foi o software 

utilizado para o arquivo e processamento dos dados. Estatística descritiva e 

inferencial foi aplicada às variáveis, sendo as quantitativas descritas através da 

média e desvio-padrão e as categóricas por sua frequência e percentual. Para 

comparar médias das variáveis independentes quantitativas com distribuição normal 

(teste de Kolmogorov-Smirnov) foi aplicado o teste “t” de Student e o teste de Mann-

Whitney para aquelas sem distribuição normal. O teste do qui-quadrado de Pearson 

ou teste exato de Fisher foram aplicados para avaliar associações entre as variáveis 

independentes categóricas e o desfecho (variáveis dependentes), com cálculo da 

razão de prevalência. Foi adotado para nível de significância o valor do alfa igual a 

0,05, com intervalo de confiança de 95% e os valores de “p” calculado foram 

considerados significantes quando menor do que 0,05. 
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4.9. Fluxograma de operacionalização da pesquisa 
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Abstract 

Objective: To investigate the occurrence of gastrointestinal (GI) and extraintestinal symptoms 

in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus (DM1) and Down syndrome (DS) 

and their association with specific antibodies and histopathology of celiac disease (CelD), 

representing its clinical forms in the iceberg. Material and Methods: Cross-sectional study 

(November 2009-December 2012) conducted at an outpatient care facility in Northeast Brazil 

including patients [DM1(n=111); DS(n=77)] aged 10 months to 18 years old. Measurement of 

anti-endomysial(EmA) and anti-tissue transglutaminase(anti-tTG) IgA antibodies was 

performed, as was that of anti-tTG-IgG in the cases with low serum IgA. The patients with 

antibody positivity were subjected to small intestine biopsy. Results: GI symptoms occurred 

in 53.7% of the sample, extraintestinal symptoms in 4.3%, and antibody positivity in 28.2% 

(n=53). Of those who underwent biopsy (n=40), histopathological findings of CelD were 

found in 37.5% [DM1=5/111(4.5%), DS=10/77(13.0%)]. GI symptoms were associated with 

antibody positivity, but not with the histopathology. The GI (32.5%), silent (5.0%) and 

potential (62.5%) forms of disease were detected. Conclusions: The prevalence of GI 

symptoms was high in groups DM1 and DS, and the occurrence of such symptoms was 

associated with antibody positivity. The lack of association between the symptoms and 

histopatholological findings points to the inconsistency of the former as indicators of CelD. 

Although the GI form predominated among the cases with active CelD, its contribution to the 

celiac iceberg was smaller compared with the potential form, which determined the large and 

submerged base of the iceberg representing the high-risk groups investigated.  

 

Keywords: celiac disease, celiac iceberg, children, Down syndrome, serological markers, 

type 1 diabetes mellitus 
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Introduction 

 Celiac disease (CelD) is an immune-mediated systemic disease triggered by gluten in 

genetically susceptible individuals of any age and ethnic group. It is characterized by the 

presence of specific antibodies, enteropathy, and a wide clinical spectrum ranging from forms 

with gastrointestinal (GI) and/or extraintestinal symptoms to the silent, latent, and potential 

forms, which may be represented as an iceberg (1-3).  

The role of gluten in other conditions is increasingly emphasized, as many diseases, 

the autoimmune ones in particular, are associated with CelD, including type 1 diabetes 

mellitus (DM1) and chromosomal abnormalities, such as Down syndrome (DS) (2, 4-6). In 

several countries (including Brazil), the prevalence of CelD in DM1 varies from 3.0% to 

16.0% (2, 5, 7-12)
 
and in DS from 4.0% to 17.0% (2, 6, 13-17), being considerably higher 

compared with the overall population (0.5% to 1.0%) (1, 2, 18). 

From the clinical point of view, most individuals with DM1 and DS are believed to 

exhibit the silent form of CelD (2, 7, 14). However, a diagnosis based on more sensitive and 

specific serologic screening has allowed the retrospective identification of signs and/or 

symptoms that were formerly not considered, thus calling attention to the emergence of other 

clinical profiles (10, 13, 15, 19-23).  

The GI and/or extraintestinal symptoms exhibited by patients with DM1 and DS may 

be considered appropriate to those conditions and thus not taken into account in the CelD 

diagnosis, which is thus delayed, consequently impairing the quality of life in patients and 

hindering the prevention of disease complications (10, 19, 21, 24)
.
.  

Within the current scenario, the clinical presentation of CelD in DM1 and DS is the 

focus of much interest, necessitating studies that assess concomitantly clinical symptoms, 

more than one serological marker, histopathology of the small intestine, and their associations 

to identify CelD in the aforementioned high-risk groups. 
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In 2009, the Brazilian Health Ministry published a national protocol for investigating 

CelD (25). However, the recommendations made are still not satisfactorily met because of the 

difficulty of their implementation by the Brazilian Public Health System. Thus, CelD 

screening has not yet been included in the monitoring routine of patients with DM1 and DS in 

most public health services, and therefore, the presence of signs and symptoms should serve 

as a warning for the need to investigate CelD.  

The aim of the present study was to investigate the presence of GI and extraintestinal 

symptoms suggestive of CelD in children and adolescents with DM1 and DS and their 

association with specific antibodies and histopathology of disease, thereby visualizing its 

clinical presentation in the iceberg.  

 

Methods 

The present cross-sectional study was conducted from November 2009 to December 

2012 at the pediatric outpatient clinic of a university hospital (Federal University of Rio 

Grande do Norte [Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN]), which is a 

regional reference for pediatric specialties, located in Natal, the capital of Rio Grande do 

Norte (RN) State, Brazil. The state has estimated population of 3.1 million inhabitants, being 

77.8% of urban area and 34.2% aged below 19 years. The pediatric outpatient clinic serves 

around 4,000 referrals a month. There is no regional statistics on the percentage of DM1 and 

DS in this age group. The study population was represented by the universe of children and 

adolescents enrolled in programs of care for DM1 (group DM1) and DS (group DS), who 

were consecutively recruited. Individuals from both genders aged 10 months to 18 years 

residing in the capital and the interior of RN, who had regularly ingested gluten within the 

previous three months, independent of the presence or absence of clinical symptoms, were 

included in the study. The procedures comprised clinical and laboratory assessments and 
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small intestine biopsy (SIB) through upper GI endoscopy (UGIE). The patients with heart 

disease from group DS were subjected to a cardiological assessment before UGIE, which was 

not performed in the cases rated as high risk. The patients without laboratory data were 

excluded from the study.  

The study was approved by the research ethics committee of the Onofre Lopes 

University Hospital, ruling no. 226/08. The participants’ parents or guardians and the patients 

in group DM1 aged ≥ 12 years signed an informed consent form.  

Clinical assessment (interview, physical examination, and anthropometric assessment) 

A questionnaire was applied by four of the authors, who were previously trained to 

perform this procedure. The data collected included participant’s identification, gender, 

current age, age at diagnosis of DM1 (if applicable), GI symptoms (abdominal pain, 

constipation, diarrhea, abdominal distension, vomiting, flatulence, and unsatisfactory weight 

gain/weight loss), extraintestinal signs and symptoms (reported unsatisfactory growth or any 

other extraintestinal complaint), age at the onset of symptoms and their duration, length of 

exclusive breastfeeding, age at the first introduction of gluten into the diet, and occurrence of 

other diseases. 

All the participants underwent a physical examination. The anthropometric assessment 

in group DM1 was based on the analysis of the height-for-age (HA) and body mass index 

(BMI)-for-age ratios in percentiles using the programs ANTHRO or ANTHRO PLUS for 

children under and over 5 years old, respectively; those programs use the World Health 

Organization (WHO) standard curves (2006/2007) (26) as reference. For group DS, the 

percentile curves formulated by Cronk et al. (1988) (27), which are specific for the growth 

assessment of children with the syndrome, were used to analyze the weight-for-age (WA) and 

HA ratios. 

Laboratory assessment (anti-tTG-IgA/IgG, EmA-IgA and total IgA) 
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The levels of anti-tissue transglutaminase (anti-tTG) and anti-endomysial (EmA), 

immunoglobulin (Ig)A antibodies, and serum total IgA were measured. Anti-tTG-IgG was 

also assessed in the cases with low total IgA to avoid the interference of IgA deficiency. 

Venous blood samples (5 mL) were collected during the visits in anticoagulant-containing 

tubes, and sent to the UFRN laboratory for clinical analysis, where they were centrifuged, 

distributed into aliquots, and stored at -20 ºC until analyzed. The anti-tTG (IgA and IgG) 

antibodies were investigated through an enzyme-linked immunoassay (ELISA) using human 

recombinant antigen and the cutoff point (≥ 10 U/mL) recommended by the kit manufacturer. 

EmA-IgA was measured by the indirect immunofluorescence technique using monkey 

esophageal tissue as the substrate; uniform fluorescence at a 1:5 dilution was considered 

positive. Both tests were performed with the commercial kit Orgentec Diagnostika (Germany) 

(28).  

The serum IgA levels were analyzed by immunoturbidimetry. The reference values per 

age were used; values two standard deviations below the mean (< -2.0 SD) were considered 

indicative of IgA deficiency, with total deficiency being defined by levels ≤ 7 mg/dL and 

partial deficiency above this (29). 

Histopathological assessment 

Only the participants with positive anti-tTG-IgA or IgG and/or EmA were subjected to 

SIB through UGIE, which was performed in the operating room. Three specimens were taken 

from the duodenal bulb and four from the second part of the duodenum, fixed with 10% 

formalin and sent to the UFRN Anatomic Pathology Laboratory, where they were processed 

in paraffin and stained with hematoxylin-eosin. Two pathologists independently performed 

the histopathological analysis under an optical microscope, and a third was called in to solve 

eventual discrepancies. The Marsh (30) classification later modified by Oberhuber et al. (31) 

was used, whereby the results were graded as follows: Marsh 0, normal mucosa; Marsh 1, 
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infiltrative pattern; Marsh 2, crypt hyperplasia; and Marsh 3, which delineates increasing 

grades of villous atrophy (3a, 3b and 3c) . Diagnosis of CelD was established as the presence 

of Marsh 2 or 3 (1). 

CelD classification  

CelD was classified following the European Society for Paediatric Gastroenterology, 

Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) (1) as GI, extraintestinal, silent, and potential forms. 

The occurrence of GI symptoms and exclusively extraintestinal symptoms characterized the 

GI and extraintestinal forms, respectively, and the absence of symptoms corresponded to the 

silent form; all this with screening and enteropathy consistent with CelD. The potential form 

was defined as positive serology, with or without symptoms, and the absence of enteropathy 

in the duodenal specimens. The clinical forms were represented in the celiac iceberg.  

Statistical analysis 

 The quantitative variables were described as the mean ± SD and the categorical 

variables as the frequency and percentage. The mean values of the variables with normal 

distribution (Kolmogorov-Smirnov test) were compared by Student’s t test, and the values 

without a normal distribution by the Mann-Whitney test. Pearson’s chi-square or Fisher’s 

exact test analyzed the association between independent categorical variables and outcome 

(dependent variables), and the prevalence ratio was calculated. The significance level was set 

as alpha value=0.05 and a 95% confidence interval; p-values<0.05 were considered 

significant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

Results 

 In total, 188 children and adolescents were included for analysis. The mean age was 

8.95 ±
 
4.74 years (range: 10 months-18 years old), 102 (54.3%) were female, and 95 (50.5%) 

resided in the interior of RN. The distribution of the sample was as follows: 

Group DM1: 111 patients; mean age: 10.84±4.48 years old; average length of DM1: 

3.83±3.31 years. Thirty-two patients exhibited positive markers [EmA IgA=17/111(15.3%), 

anti-tTG-IgA=12/111(10.8%), anti-tTG and EmA (3/111(2.7%)]; 25 (78.1%) underwent SIB, 

the children’s guardians did not give consent in the other 7 cases; and histopathological 

findings of CelD were found in 5 (4.5%) patients.  

Group DS: 77 patients; mean age: 5.97 ± 3.66 years old. A total of 21 patients exhibited 

positive markers [EmA IgA=10/77 (13.0%), anti-tTG-IgA=5/77 (6.5%), anti-tTG and EmA= 

6/77 (7.8%)]; 15 (71.4%) underwent SIB, the children’s guardians did not give consent in 3 

cases and the cardiological assessment was unfavorable in an additional 3 cases. 

Histopathological findings of CelD were found in 10 (13.0%) patients.  

 The means of the following biodemographic variables exhibited significant difference: 

current age (in years) (p<0.01); age (in years) at the onset of symptoms [DM1=8.34±3.90; 

DS=3.70±3.16 (p<0.01)]; age (in months) at the first introduction of gluten into the diet 

[DM1=9.35±4.47; DS=7.78±4.82 (p=0.02)]; and length (in months) of exclusive 

breastfeeding [DM1=4.67±3.11; DS=3.75±3.04 (p=0.03)]. Statistical significance was not 

found relative to the mean duration of symptoms (in years) [DM1=2.40±2.21; DS=2.46±3.07 

(p=0.60)].  

GI symptoms were present in 101 (53.7%) patients [DM1=52 (46.8%); DS=49 

(63.6%); p=0.02]. The frequency of these symptoms per group is described in Table I.  

Extraintestinal symptoms were present in 30/188 (16.0%) patients, in 8 cases (4.3%) alone 

and in 22 (11.7%) associated with GI symptoms. The distribution of the extraintestinal 
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symptoms was as follows: acquired hearing loss (1), epileptic seizures (1), chronic fatigue (1), 

and unsatisfactory growth (17) in group DM1; arthralgia (1), arthritis (1), epileptic seizures 

(1), and unsatisfactory growth (7) in group DS.  

 Concomitant autoimmune diseases were present in 7.4% (14/188) of the population, 

with autoimmune thyroiditis predominant (6.4%). Congenital heart defects were found in 22 

participants from group DS. 

In group DM1, short stature was found in 16 (13.4%) patients, underweight in 2 

(1.8%), and overweight in 21 (18.9%). Of the 5 children in group DM1 with CelD, 1 

exhibited short stature, 2 normal weight, and 3 overweight. In group DS, short stature was 

found in 3 (3.9%) patients, underweight in 2 (2.6%) and overweight in 5 (6.5%). All 10 

children in group DS with CelD exhibited adequate body weight and height.  

The screening found positive serology results in 53/188 (28.2%) patients; upon 

considering each marker, a significant difference was not found between the groups, DM1=32 

(28.8%) and DS=21 (27.3%) [p=0.81]. Among the 53 patients, 38 (71.7%) exhibited GI 

symptoms. There was an association of GI symptoms with positive serology results (Table 

II), which did not occur in the case of the extraintestinal symptoms (p=0.47). Low serum IgA 

levels were found in 23 (12.2%) patients, a finding indicative of partial IgA deficiency. Anti-

tTG-IgG was assessed in 18/23 patients, and the titers were negative in all of them. The other 

5 had previously shown positive anti-tTG-IgA titers.  

In total, 40/53 (75.5%) patients with positive serological markers underwent biopsy. 

CelD was confirmed in 15/40 (37.5%) of these patients, whose duodenal mucosa exhibited 

Marsh-Oberhuber stages 3a and 3b. In the other 25 patients, the duodenal mucosa exhibited 

Marsh-Oberhuber stages 0 or 1. An association was not observed between histopathological 

findings of CelD and GI (Table II) or extraintestinal (p=0.90) symptoms.  
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The proportion of patients with histopathological findings of CelD was larger in group 

DS (13.0%) compared with DM1 (4.5%) [p=0.03]. Among the 10 patients with CelD in group 

DS, 1 exhibited autoimmune thyroiditis and alopecia areata and another already had clinical 

remission from acute lymphocytic leukemia. None of the 5 patients with CelD from group 

DM1 exhibited any other associated autoimmune disorder.  

The GI, silent and potential forms of CelD were found in the investigated population 

and represented in the iceberg (Figure 1). No case of extraintestinal form was identified. 

 

Discussion 

The present investigation reports on the clinical presentation of CelD in patients with 

DM1 and DS from specialized care. Up to the time of study inclusion they had never 

undergone screening for CelD.  

Analysis of the biodemographic characteristics showed that the time elapsed since the 

onset of symptoms was similar between groups DM1 and DS, leading to the assumption that 

the children’s first visit to the specialized service was already late. Weaning from 

breastfeeding was too early, and gluten was first introduced into the children’s diet after the 

age of six months, both of which are considered risk factors for CelD (32-34). Because DM1 

and DS are high-risk groups for CelD, their presence presumably increases the risk of 

developing the disease. However, the hypothesis that breastfeeding and the age at first 

introduction of gluten behave as preventive factors against CelD is not supported by recent 

scientific evidence (35, 36).  

The frequency of symptoms was high in the population assessed. GI symptoms are 

known to occur in both DM1 and DS. In the case of DM1, symptoms may be the result of GI 

motility disorders, changes in visceral sensitivity and secretion of neurotransmitters, in 

addition to diseases affecting the GI system, such as CelD (37). These facts accounted for the 
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high prevalence of abdominal pain in group DM1, as was previously reported in some studies 

(10, 21, 23). Clinical symptoms of CelD are estimated to occur in 50% of individuals with 

DM1, with abdominal pain in 16% of the cases (19). Reduced intestinal muscle tone, which 

occurs in individuals with DS, and the possible occurrence of previously undiagnosed CelD 

may contribute to the higher frequency of constipation and flatulence in this group of patients 

(13, 15). 

The positive serology results found in the present study was higher than that in other 

studies conducted in Brazil, which varied from 2.5% in Rio de Janeiro (9) to 21.0% in Recife 

(12) for patients with DM1 and was 7.0% among children and youths with DS in Southern 

Brazil (17). The histopathological assessment confirmed the high prevalence rate of CelD in 

groups DM1 and DS, being comparable to the rates found in some European countries (5,6). 

In Brazilian studies with patients with DM1, such as the investigations conducted by Baptista 

et al. (11) and Whitacker et al. (10), the prevalence rate was 4.8% and 4.0%, respectively, 

similar to that found in the present study (4.5%). For DS, the prevalence of CelD was the 

same in the studies by Lobe et al. (16) and Nisihara et al. (17) (5.6%) and lower than that 

detected in the present study (13.0%).  

The high frequency of positive serological markers yielded a spectrum, one end of 

which comprised 15 patients with positive antibodies and CelD proven biopsy and the other 

end of which comprised 25 patients with positive antibodies and normal biopsy results, most 

of whom were from group DM1, indicating the potential form of CelD. It is believed that 

screening through high-sensitivity and high-specificity markers contributed to the extension 

of these findings, which would not have been possible had single and isolated techniques been 

used. Thus, it seems reasonable to suggest that in the case of high-risk groups, screening for 

CelD is more reliable and efficacious when association of antibodies are investigated, in 
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addition to the analysis of serum IgA in the patients with negative serological markers who 

use this fraction.  

The cross-sectional design of the study might have influenced the frequency of the 

potential form of CelD. Such patients are at high risk for subsequently developing villous 

atrophy, and thus, monitoring their clinical condition and serological markers (associated or 

not with additional biopsies) is crucial for defining the diagnosis. Barera et al. (38)
 
monitored 

a large population of diabetic children with positive serology for CelD over 6 years and found 

that 60% were seropositive by the time DM1 was diagnosed, whereas the remaining 40% 

were diagnosed with CelD in the following 4 years.  

Other studies also found potential CelD in patients with DM1, such as Franzese et al. 

(39), who detected it in 12.2% of the participants in their multicenter study in Italy. In Brazil, 

potential CelD was found in 3.8% of patients with DM1 (11).  

It should be observed that although the behavior of specific antibodies in the overall 

population of celiac patients is satisfactorily known, there is little evidence relative to such 

behavior in specific high-risk groups, in which case dysregulation of the immune system may 

contribute to the production of autoantibodies and the consequent increase in their positivity. 

Thus, the possibility of false-positive results for CelD antibodies found in this study should be 

kept in mind, i.e., their detection is not necessarily associated with present or future 

occurrence of CelD. Sardy et al. (40) observed that false-positive reactions for anti-tTG can 

occur without any relationship to CelD in patients with autoimmune diseases. 

The presence of GI symptoms might have contributed to the selection of patients with 

positive markers, inasmuch as such symptoms allegedly reflect the presence of CelD. The 

association found between them was significant for abdominal pain, abdominal distension, 

diarrhea, and unsatisfactory weight gain (Table II), whose signs and symptoms are mainly 

related to malabsorption phenomena. However, this association should be viewed with 
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caution because, although the symptoms may sometimes be profuse, the subjectivity of 

certain complaints should be considered, as it may lead to mistaken interpretations and 

limitations in establishing the relevance of such a relationship. Therefore, there is no basis to 

infer that a given symptom may indicate the positivity of a certain marker.  

The lack of an association between the presence of symptoms and histopathological 

findings of CelD reinforces the inconsistency of symptoms as disease indicators, as they can 

also represent manifestations of DM1 and DS. However, the undervaluation of symptoms 

may delay the CelD diagnosis and increase the duration of exposure to gluten. Thus, GI and 

extraintestinal symptoms appear to behave more as confounding than as elucidative variables 

in the aforementioned high-risk groups.  

The clinical presentation of CelD was variable and heterogeneous in groups DM1 and 

DS. The GI form prevailed among the cases with active disease, which was detected in all the 

group DS patients and in most of the group DM1 patients, thus contributing to the visible 

portion of the iceberg. When all forms of the disease were analyzed in combination, the 

higher prevalence of potential CelD was largely determinant of the large and submerged base 

of the iceberg (Figure 1), which indicates that the silent form may not be the most frequent, 

as indicated by previous studies (2, 7, 14, 19, 21). The disease profile might have changed 

after the advent of more sensitive and specific serological markers, such as EmA and anti-

tTG, which allow identifying patients with positive antibodies, but still without compatible 

histopathological findings.  

In conclusion, the frequency of the GI form was high among the cases with active 

CelD, particularly in group DS, while the potential form of disease was the most prevalent, 

especially in group DM1, thereby demonstrating the emergence of other clinical profiles. The 

contribution of the GI form to the celiac iceberg was smaller compared with the potential 

form. The lack of an association between symptoms and histopathological findings of CelD 
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stresses the inconsistency of the former as disease indicators, even though they were 

associated with antibody positivity.  

The high frequency of the potential form of CelD reinforces the critical need to 

perform systematic serological screening in high-risk groups such as patients with DM1 and 

DS. The follow-up of such patients with respect to the future development of active CelD is 

recommended. The high prevalence of CelD in DM1 and DS reinforces the importance of 

serological screening in the diagnostic approach in specialized services and should call 

attention to the need to introduce such screening within Brazil’s public healthcare system.  
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Table I. Frequency of gastrointestinal symptoms in children and adolescents with type1 diabetes 

mellitus (DM1 group) and Down syndrome (DS group) at the Pediatric Hospital/UFRN. 

Natal/Brazil, 2014. 

 

GASTROINTESTINAL 

SYMPTOMS 

 

 DM1 group  

n=111 

   abs              rel% 

DS group  

n=77 

     abs            rel% 

“p” 

value
a
 

 

PR  

(CI 95%) 

Abdominal pain 34 30.6 24 31.2 0.937 
0.99 

0.76 – 1.28 

Constipation 12 10.8 33 42.9 0.001* 
2.38 

1.76 – 3.22 

Abdominal distension 32 28.8 09 11.7 0.005* 
1.45 

1.16 – 1.81 

Poor weight gain 29 26.1 06 7.8 0.001* 
1.54 

1.25 – 1.90 

Flatulence 13 11.7 18 23.4 0.034* 
1.54 

1.07 – 2.21 

Diarrhea 14 12.6 06 7.8 0.292 
1.21 

0.88 – 1.66 

Vomiting 10 9.0 05 6.5 0.531 
1.14 

0.78 – 1.66 

a. Pearson’s chi-square test   PR= prevalence ratio   CI=confidence interval     
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Table II. Gastrointestinal symptoms and their association with serological markers and 

histopathological findings of celiac disease in children and adolescents with type1 diabetes mellitus 

(DM1=111) and Down syndrome (DS=77) at the Pediatric Hospital/UFRN. Natal/Brazil, 2014. 

Gastrointestinal 

symptoms 

Serological markers 

n=53              n=135 

“p” 

PR/CI 95% 

Histopathological  

findings 

n=15                n=25 
“p” 

PR/CI 95% 
Positive 

DM1=32  

DS=21 

abs    rel% 

Negative 

DM1=79 

DS=56 

abs    rel% 

Present 

DM1=5  

DS=10 

abs    rel% 

Absent 

DM1=20  

DS=5 

 abs   rel% 

 

Abdominal pain  

  

 

  28    52.8 

 

 

 30     22.2 

 

 

<0.01
a*

 

2.51/1.61-3.90 

 

10    66.7 

 

 

11   44.0 

 

 

0.16
a
 

1.81/0.75-4.34 

 

Constipation 

  

 

  11    20.8 

 

 

 34    25.2 

 

 

0.522
a
 

0.83/0.46-1.47 

 

05    33.3 

 

 

03   12.0 

 

 

0.12
b
 

2.00/0.95-4.20 

 

Abdominal 

distention 

  

 

  19    35.8 

 

 

 22    16.3 

 

 

<0.01
a*

 

2.00/1.28-3.11 

 

06   40.0 

 

 

08   32.0 

 

 

0.60
a
 

1.23/0.55-2.76 

 

Poor weight gain 

  

 

17    32.1 

 

 

18     13.3 

 

 

<0.01
a*

 

2.06/1.32-3.22 

 

03    20.0 

 

 

09   36.0 

 

 

0.47
b
 

0.58/0.20-1,69 

 

Flatulence 

  

 

08    15.1 

 

23   17.0 

 
0.747

a
 

0,90/0.47-1,71 

02    13.3 

 

03  12.0 

 
1.00

b
 

1.07/0.33-3.42 

Diarrhea 

  

 

10    18.9 

 

10    7.4 

 
0.02

a*
 

1.95/1.17-3.24 

04    26.7 

 

03  12.0 

 
0.39

b
 

1.71/0.76-3.82 

Vomiting 

  

 

06    11.3 

 

09     6.7 

 
0.28

a
 

1.47/0.75-2.86 

04     26.7 

 

01    4.0 

 
0.05

b
 

2.54/1.32-4.91 

a. Pearson’s chi-squared test   b. Fisher’s exact test    PR=prevalence ratio   CI= confidence interval 
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Figure 1 

 

Figure 1 legend.  

Diagram of celiac disease (CelD) iceberg originating from the clinical forms of children and 

adolescents with type 1 diabetes mellitus (DM1) and Down syndrome (DS) which were 

subjected to biopsy (n=40). The visible portion is represented for the gastrointestinal (GI) 

form and the submerged portion for the silent and potential forms of CelD.  

 

 

P
o
si

ti
v
e 

 a
n

ti
b

o
d

ie
s 

 

D
u

o
d

en
a
l 

 m
o
rp

h
o
lo

g
y
 

GI CelD 

n=13 (32,5%) 

DM1=3  DS=10 

Silent CelD 

DM1  n=2 (5,0%) EmA 

Anti-tTG 

I 

Potential  CelD 

   n=25 (62,5%) 

DM1=20   DS=5 



39 
 

 

6. Comentários, Críticas e Sugestões 
 

O presente estudo foi pioneiro na região uma vez que não havia sido 

desenvolvido até então, investigação com esse desenho. A primeira descrição da 

DC no Estado do Rio Grande do Norte foi em 1992 por Galvão et al.,(105) quando 

publicaram 20 casos em crianças atendidas na enfermaria e ambulatório de 

gastroenterologia pediátrica do Departamento de Pediatria da UFRN, que 

representou  a primeira publicação no nordeste brasileiro. 

Para execução dessa pesquisa houve o trabalho conjunto de pediatras com 

área de atuação em gastroenterologia e endocrinologia, pediatra geral, patologistas, 

endoscopistas, cardiologistas, odontologistas com atuação em epidemiologia e 

bioestatística, farmacêuticos, bioquímicos, nutricionista e alunas de iniciação 

científica do curso de graduação em Medicina. Esse perfil multidisciplinar ressalta a 

importância da interação entre profissionais de várias áreas do conhecimento 

científico e vem atender aos objetivos do Programa de Pós-graduação em Ciências 

da Saúde.  

Uma das maiores limitações operacionais do estudo foi contatar os pacientes 

para a segunda etapa. Como a pesquisa foi estendida para realização da biópsia, 

tornou-se necessária a busca ativa dos mesmos, muitos residentes no interior do 

Estado, o que certamente influenciou a decisão para recusa do procedimento pelos 

pais, devido a dificuldades para o deslocamento.  

As crianças e adolescentes com DM1 e com SD compreenderam o universo 

de pacientes acompanhados nos respectivos ambulatórios especializados, 

representando parcela considerável de crianças desse Estado, tendo em vista os 

programas de assistência constituírem referência para o SUS no Rio Grande do 

Norte. Apesar disso, admite-se parcimônia na inferência dos dados encontrados 

para a população geral.   

A população estudada apresentou elevada ocorrência de sintomas 

gastrointestinais. A análise de associações sugeriu sua possível influência na 

seleção de pacientes com marcadores positivos. No entanto, os sintomas revelaram-

se inconsistentes para o reconhecimento da DC, uma vez que não se observou 

associação destes com alterações histopatológicas compatíveis com a doença.  
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É difícil deduzir categoricamente se os sintomas apresentados por esses 

grupos de risco podem representar manifestações próprias das enfermidades do 

DM1 e da SD. A evolução, com o seguimento e monitoramento dos casos, poderá 

trazer esclarecimentos futuros. Assim, entende-se que os sintomas gastrointestinais 

e extraintestinais, embora inconsistentes, não devem ser subestimados nem tão 

pouco ignorados para a suspeição da DC. 

A positividade de anticorpos foi alta, resultando em soroprevalência superior a 

outros estudos realizados no Brasil. Entretanto, o diagnóstico confirmado por biópsia 

revelou prevalência menor e ao mesmo tempo corrobora com autores brasileiros e 

internacionais quanto à observação da maior ocorrência da doença nesses dois 

grupos de risco do que na população geral.  

Acredita-se que o rastreamento ampliado tenha contribuído para a alta 

prevalência sorológica. A realização de mais de um marcador como o Anti-tTG IgA, 

o EmA IgA e, para aqueles com baixos níveis de IgA sérica, o anti tTG IgG, 

possibilitou maior acurácia à presente investigação. Por outro lado, presume-se que 

o comportamento sorológico nesses grupos de risco seja realmente distinto, por 

apresentarem particularidades no seu sistema imunológico e, consequentemente, 

serem mais susceptíveis à geração de autoanticorpos, contribuindo para alta 

positividade.  

Há observações de que o anti-tTG possa ser falsamente positivo em doenças 

autoimunes, apesar de sua alta especificidade. (16,42) Sabe-se que no DM1, 

anticorpos anti-tTG podem ser produzidos em resposta à liberação de moléculas de 

transglutaminase presentes no citoplasma das células betapancreáticas destruídas 

durante o desenvolvimento do diabetes e, por conseguinte, sua detecção não estar 

necessariamente associada à presença de DC mais adiante, como observado no 

estudo de Sardi et al. (106)  

Muitos pacientes com marcadores positivos, sobretudo os com DM1, não 

confirmaram a doença por biópsia duodenal, fato que não a afasta em definitivo, 

sendo então classificados como portadores da forma potencial. Portanto, supõe-se 

que ainda não desenvolveram o comprometimento da mucosa intestinal, ao mesmo 

tempo em que não se pode presumir o seu desenvolvimento. Monitorar o 

desenvolvimento da DC em pacientes com DM1 é estratégia enfatizada por diversos 

autores. (89,94,107) 
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Apesar da enteropatia celíaca se caracterizar pela distribuição focal das 

alterações histológicas na mucosa duodenal, a possibilidade de uma área 

comprometida não ter sido local de biópsia é muito remota, já que foi retirado um 

total de sete fragmentos. Chama-se atenção de que alguns pacientes apresentaram 

alterações histopatológicas somente no bulbo duodenal e que as alterações aí 

presentes nem sempre eram semelhantes às encontradas na segunda porção 

duodenal, confirmando ser um processo inflamatório de caráter evolutivo e a 

importância de realizar a biópsia nos distintos segmentos (quadros 2 e 3). 

 Embora a forma gastrointestinal tenha predominado entre os pacientes 

com DC confirmada, não se pode afirmar que esses sintomas sejam somente da 

DC. Por outro lado, a maior frequência da forma potencial contribuiu para a hipótese 

do estudo ser rejeitada. No entanto, há probabilidade de que esses resultados sejam 

modificados, caso a doença venha ser confirmada, ao longo do tempo, nesses 

pacientes com a forma potencial.  Ressalta-se que, dos 40 pacientes que realizaram 

a biópsia duodenal, 70% (28) tinham sintomas, mas a maioria não tinha 

desenvolvido a lesão histológica. Esses dados reforçam a importância do 

monitoramento da DC nos grupos de risco estudados.  

A forma silenciosa da DC foi rara e só ocorreu em pacientes do grupo DM1. 

Juntamente com a forma potencial representaram a parte submersa do iceberg 

celíaco. O grupo SD apresentou maior prevalência da DC, maior ocorrência e início 

mais precoce dos sintomas, assim como o glúten foi introduzido mais cedo, quando 

comparado ao grupo DM1.  Todos os pacientes com SD apresentaram a forma 

gastrointestinal da doença e o que chama atenção é que a DC não repercutiu no 

desenvolvimento ponderal e estatural desses pacientes. Já o excesso de peso e o 

comprometimento da estatura foram observados somente nos celíacos do grupo 

DM1. O grupo SD foi avaliado em curva específica, apropriada para a enfermidade 

(102), o que pode explicar a ausência desses achados. 

 Os quadros 3 e 4 demonstram o perfil da DC quanto às variáveis analisadas e 

o quadro 5 apresenta a distribuição dos resultados de marcadores sorológicos e de 

biópsias realizadas nos dois grupos de risco (Apêndices 6, 7e 8).  

 A pesquisa trouxe um conhecimento emergente sobre o comportamento 

clínico da DC em crianças e adolescentes com DM1 e com SD, ao evidenciar alta 
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prevalência da forma potencial, sobretudo no grupo DM1 e predominância da forma 

gastrointestinal dentre os casos de doença ativa, principalmente em SD.  

O estudo foi concluído, mas o seguimento dos pacientes é fundamental para 

que se conheça a evolução clínica daqueles com diagnóstico de DC, os quais se 

encontram em dieta isenta de glúten, esperando-se a remissão dos sintomas, bem 

como daqueles com apresentação da forma potencial. Para esses, programa-se 

acompanhamento clínico e sorológico anual. 

É importante mencionar que em 2009, o Ministério da Saúde do Brasil 

publicou o protocolo nacional de investigação para DC, no entanto, o SUS ainda não 

disponibiliza aos seus usuários como também a rede complementar de saúde e pelo 

alto custo, dificulta o acesso a tais procedimentos. Esforços continuados da 

Sociedade Brasileira de Pediatria junto a entidades como a Acelbra (Associação de 

Celíacos do Brasil) e a Fenalcebra (Federação Nacional de Celíacos do Brasil) têm 

sido uma constante para que esse cenário seja modificado. 

O trabalho tem as limitações inerentes aos estudos observacionais quanto ao 

estabelecimento da relação de causa e efeito. No entanto, permitiu conhecer melhor 

uma população de risco, dando contribuição aos critérios de rastreamento da DC, 

com vistas ao diagnóstico precoce, tratamento oportuno e à prevenção de 

complicações da doença. É de fundamental importância que a triagem sorológica 

desses pacientes seja incluída no protocolo de atendimento de seus respectivos 

programas para identificação de novos casos e avaliar possível soroconversão dos 

pacientes marcadores negativos desse estudo. 

Trabalhar com esse tema no doutorado não foi uma mera escolha, mas a 

realização de um interesse manifestado desde a época em que o programa de 

assistência às crianças com DM1 e com SD teve seu início no local onde trabalho. 

Uma doença de múltiplas faces e, apesar dos grandes avanços, ainda requer mais 

investigações. Apesar do tema não ter sido continuação da minha dissertação de 

mestrado, o interesse por DC foi despertado na medida em que passei a atender 

esses pacientes e observar a presença de sintomas clínicos, sobretudo 

gastrointestinais, nesses grupos de risco. 

O estudo me proporcionou grande avanço científico e amadurecimento 

profissional, assim como crescimento pessoal.  Enfrentei o desafio de trabalhar com 

crianças e adolescentes que já tinham uma enfermidade de base de difícil aceitação 
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e familiares já sensibilizados, além de ter vivenciado situações bastante comoventes 

na busca da comorbidade. Concluo o estudo com interesse de incrementar projetos 

em DC, sedimentando essa profícua linha de pesquisa.  

 

A pesquisa originou as seguintes produções científicas: 

1. Artigo aceito para publicação em periódico: 

 Gomes RC, Maia JMC, Arrais RF, Jatobá CAN, Rocha MAC, Brito MEF, 

Nazion ALO, Maranhão CM, Maranhão HS. The Celiac iceberg: from the 

clinical spectrum and serology to histopathology in children and adolescents 

with type1 diabetes mellitus and Down syndrome. 

 

2. Trabalhos apresentados em eventos científicos: 

Apresentação no 14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 

2012, São Paulo/SP, Brasil como Tema Livre: 

 Gomes RC, Maia JMC, Arrais RF, Nazion ALO, Maranhão CM, Maranhão HS. 

Aspectos clínico-epidemiológicos e sorológicos da doença celíaca em 

crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo1. 

 Gomes RC, Maia JMC, Brito MEF, Nazion ALO, Maranhão CM, Maranhão 

HS. Aspectos clínico-epidemiológicos e sorológicos da doença celíaca em 

crianças e adolescentes com síndrome de Down. 

 

Apresentação no 15º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 

19º Congresso Latino Americano e 10º Congresso Ibero Americano de 

Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica; 2014, Natal/RN, Brasil, 

como Tema Livre: 

 Gomes RC, Maia JMC, Arrais RF, Jatobá CAN, Rocha MAC, Brito MEF, 

Nazion ALO, Maranhão CM, Maranhão HS. Celiac iceberg: from serology to 

histopathology and clinical spectrum of children with type1 diabetes mellitus 

and Down syndrome. 

 

Apresentação no 15º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 

19º Congresso Latino Americano e 10º Congresso Ibero Americano de 
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Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição; 2014, Natal/RN, Brasil, sob a 

forma de Poster Comentado (resumos no Apêndice 3): 

 Gomes RC, Maia JMC, Maranhão HS, Castro PM, Barros RF, Jatobá CAN, 

Rocha MAC. Doença celíaca: alterações histológicas no bulbo e segunda 

porção duodenal 

 Gomes RC, Maia JMC, Maranhão HS, Brito, MEF, Jatobá CAN, Barros RF. 

Relato de caso: doença celíaca, alopecia areata e tireoidite autoimune em 

paciente com síndrome de Down. 

 

Apresentado no XXII Congresso de Iniciação Científica da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2011. 

 Gomes RC, Maia JMC, Brito MEF, Nazion ALO, Maranhão CM, Maranhão 

HS. Manifestações clínicas e marcadores sorológicos para doença celíaca 

em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo1. 

 Gomes RC, Maia JMC, Brito MEF, Nazion ALO, Maranhão CM, Maranhão 

HS. Manifestações clínicas e marcadores sorológicos para doença celíaca 

em crianças e adolescentes com síndrome de Down. 

 

3. Participação como palestrante em Mesa Redonda: “Doença Celíaca” no 15º 

Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica, 19º Congresso Latino 

Americano e 10º Congresso Ibero Latino Americano de Gastroenterologia, 

Hepatologia e Nutrição; 2014, Natal/RN, Brasil, com o tema: 

 Screening da doença celíaca em grupos de risco: é necessário? 

 

4. Produto gerado para distribuir aos pais dos pacientes, com informações úteis 

sobre a doença celíaca e receitas de dietas sem glúten: 

 Guia de orientação alimentar para doença celíaca  
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Este é um convite para o menor participar da pesquisa Marcadores 

sorológicos da doença celíaca em crianças e adolescentes com diabetes 

mellitus tipo I e com síndrome de Down no Rio Grande do Norte, coordenada 

pela Dra. Rosane Costa Gomes, professora do Departamento de Pediatria/UFRN. 

A participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso traga nenhum prejuízo ou 

penalidade para a criança. 

Essa pesquisa procura identificar se as crianças diabéticas e com síndrome de 

Down possuem exames de sangue positivos que rastreiam a doença celíaca. Esta 

doença tem associação freqüente com as duas enfermidades e, em grande número 

de casos, as formas clínicas tem poucos sintomas ou até assintomáticas. Por isso, é 

importante fazer os exames de rastreamento. Na aceitação para participar da 

pesquisa, serão realizados os seguintes procedimentos: entrevista com os pais ou 

responsáveis acerca do estado de saúde da criança e de sua família, verificação do 

peso e da altura e coleta de amostra de sangue (5 mL) para realização dos 

seguintes exames: pesquisa de anticorpos antiendomísio e anti-transglutaminase 

tecidual e a dosagem de IgA sérica.  

Os riscos envolvidos com essa participação são mínimos, tendo em vista que 

só serão utilizados técnicas e procedimentos já habituais nas consultas médicas e 

coletas de exames. Para as coletas de sangue, o risco decorre do procedimento em 

si e será minimizado mediante a participação de técnico treinado para o atendimento 

em crianças. 

A criança terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: avaliação por 

equipe de especialistas em gastroenterologia e nutrologia pediátricas, possibilidade 

de ter o diagnóstico precoce da doença celíaca ou sua exclusão e assim ter seu 

acompanhamento mais adequado. O material coletado será armazenado e poderá 

ser utilizado para análises futuras, ficando a sua guarda no Laboratório de Análises 

Clínicas do Departamento de Farmácia da UFRN, sob a responsabilidade do Prof. 

Dr. Geraldo Barroso Cavalcante Júnior.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome da criança não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  

Qualquer dúvida a respeito desta pesquisa poderá ser perguntada diretamente 

para Dra.Rosane Costa Gomes, no seguinte endereço: Hospital de Pediatria da 

UFRN, Av. Gal. Cordeiro de Farias, S/N, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59010-180, ou 
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pelo telefone 32154317. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN - HUOL no endereço Av. 

Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal, RN, ou pelo telefone 32023719- Ramal 276. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo que o 

menor________________________________participe voluntariamente da pesquisa. 

Nome do responsável:________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome do menor: _____________________________________________________ 

Assinatura (quando pertinente): _________________________________________ 

Pesquisador responsável:  

Rosane Costa Gomes                   Assinatura_______________________________ 

Endereço profissional: Hospital de Pediatria da UFRN, Av. Gal. Cordeiro de Farias, 

S/N, Petrópolis, Natal, RN, CEP 59010-180, telefone 32154317. 

Comitê de Ética em Pesquisa: Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, Natal, RN, 

telefone 32023719- Ramal 276. 
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APÊNDICE 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(adendo ao 1º termo e mudança do título da pesquisa)  

 

Título da Pesquisa: “Apresentação clínica da doença celíaca em grupos de risco 

e sua relação com marcadores sorológicos e histologia da mucosa intestinal” 

 

Senhores pais ou responsáveis, vimos esclarecer a decisão de incluir o exame 

“biópsia intestinal” no estudo que seus filhos já são participantes. A biópsia intestinal 

é um exame essencial e necessário para confirmar o diagnóstico da doença celíaca, 

portanto já era previsto que os participantes incluídos nessa pesquisa e que 

tivessem exames de sangue positivos, realizassem a biópsia intestinal, só que não 

fazendo parte desta pesquisa. Uma vez que a coordenação da pesquisa resolveu 

incluir esse exame no estudo, queremos esclarecer como é o procedimento e 

submeter a aprovação dos senhores. O consentimento é livre, ou seja, podem 

aceitar ou recusar que seu filho realize o exame. 

A biópsia intestinal é um exame que é feito por endoscopia digestiva. Através desse 

aparelho, introduz-se uma pinça e retira-se pequeno fragmento do intestino para 

saber se há alterações compatíveis com a doença celíaca. É a única maneira de 

confirmar o diagnóstico dessa doença. A retirada desse fragmento não acarretará 

nenhum problema para o intestino do seu filho. O exame é feito sob anestesia geral 

e será realizado em Hospital, no centro cirúrgico, por médico experiente, com todos 

os cuidados necessários. A criança vai ao hospital apenas para realizar o exame e 

receberá alta após sua realização. Os riscos do exame decorrem da anestesia e do 

procedimento em si, porém serão minimizados pela experiência dos médicos 

envolvidos. Diante de qualquer eventualidade, seu filho receberá toda a assistência 

necessária. O exame não terá nenhum custo para a família. Caso concorde em 

realizar o procedimento, há necessidade do consentimento por escrito.  

Assim sendo, declaro que compreendi o exame, como ele será realizado, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo que o menor_________________________realize 

o procedimento. 

Nome do responsável:_________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 

Nome do menor: _____________________________________________________ 

Assinatura (se pertinente): _____________________________________________ 

Pesquisador Responsável:  

Rosane Costa Gomes                  Assinatura_______________________________ 

 

Endereço profissional: Hospital de Pediatria da UFRN. Av Gen. Cordeiro de 

Farias S/N, Petropólis, Natal/RN. CEP: 59010-180. Telefone: 32154317 
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APÊNDICE 3                                           

Protocolo da pesquisa 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  

HOSPITAL DE PEDIATRIA - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

 

Nº PROTOCOLO:________                                                                            DATA:____/____/____ 

 

DIABETES MELLITUS TIPO 1  (      ) Duração:_______            SÍNDROME DE DOWN    (       ) 

A) Dados de identificação:                                                            

Nome:_________________________________________________Reg_____________ 

Data nascimento:____/____/____     Idade:  _____a____m                   Sexo:  (   )M    (   ) F 

Endereço:_____________________________Bairro________Cidade________Estado_____ 

Fone: ______________ __    Procedência: (    ) Capital        (    ) Interior 

Filiação: _________________________________________________________________________ 

B) Sinais e sintomas clínicos: 

Sint. Digestivos Tempo de início Frequência 

(  ) Dor abdominal   

(  ) Diarréia   

(  ) Constipação   

( ) Vômitos   

( ) Náuseas    

( ) Flatulência   

( ) Distensão 

abdominal 

  

( ) Outros:   

   

   

Sintomas e/ou sinais 

de outros aparelhos: 

Tempo de início Frequência 
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Informações adicionais:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

C) Antecedentes gestacionais:  

Peso ao nascer: _______Estatura ao nascer: ______ (   )Termo (   )Pré-termo (   )Pós-termo 

D) Antecedentes pessoais patológicos:_________________________________________________ 

E) Antecedentes familiares:__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

F) Antecedentes alimentares:  

LME até: ________Alimentação mista até: __________ Alimentação artificial a partir de: ________ 

Idade de introdução: sucos___________ frutas_____ _  ___papa de legumes_________ 

carne____________glúten ____________ Outros:_____________________________  

G) Alimentação atual:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

EXAME FÍSICO: 

Peso__________   Est _________    P/I________   E/I_________   IMC ________ 

Geral:_________________________________________________________________ 

Pele: __________________________________________________________________ 

Aparelho cardiorespiratório: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Sistema digestório: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Outros: ________________________________________________________________ 
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DIAGNÓSTICOS:  

Nutricional: ____________________________________________________________ 

Clínico: _______________________________________________________________ 

Preenchido por:_________________________________________________________    

 

EXAMES LABORATORIAIS: 

Anti-EmA IgA:  data da coleta____/____/____       data do resultado_____/____/____ 

Anti-tTG IgA:  data da coleta____/____/____       data do resultado____/____/____ _ 

Anti-tTG IgG: data da coleta____/____/____      data do resultado____/____/_____ 

 IgA sérica:  data da coleta____/____/___         data do resultado___/____/______ 

 

SEGUIMENTO: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura____________________________________ 
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APÊNDICE 4 

RESUMO DOS TRABALHOS APRESENTADOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

Poster comentado 1 

DOENÇA CELÍACA: alterações histológicas no bulbo e segunda porção duodenal em crianças e 

adolescentes com diabetes mellitus tipo1 e com síndrome de Down. 

Rosane Costa Gomes, Jussara Melo de Cerqueira Maia, Hélcio de Sousa Maranhão, Paulo Matos de 

Castro, Regina Fontim Barros, Carlos André Nunes Jatobá, Maria Auxiliadora de Carvalho Rocha 

 

INTRODUÇÃO: a biópsia de intestino delgado é considerada padrão ouro para o diagnóstico de 

doença celíaca (DC). O sítio onde a biópsia deve ser realizada ainda é ponto de discussão. O 

acometimento do bulbo duodenal tem sido verificado em diversos estudos e, por vezes, constituindo o 

único local com alterações histopatológicas da DC
. 
O caráter patchy das lesões, com diferentes graus 

de dano à mucosa intestinal, pode estar presente até no mesmo fragmento de biópsia. A análise de 

múltiplas biópsias em diferentes sítios do duodeno, incluindo um fragmento de bulbo, tem sido 

recomendada. 

OBJETIVO: descrever alterações histológicas da doença celíaca (DC) encontradas no bulbo e 

segunda porção do duodeno em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo1 (DM1) e com 

síndrome de Down (SD). 

METODOLOGIA: estudo descritivo desenvolvido na unidade pediátrica do complexo hospitalar da 

UFRN, no período de novembro/2009 a dezembro/2012, que incluiu crianças e adolescentes com 

DM1 e com SD, de 10 meses a 18 anos de idade, atendidas em ambulatório especializado. Realizaram-

se biópsias de intestino delgado de 40 crianças e adolescentes com DM1 (n=25) e com SD (n=15), que 

apresentaram marcadores sorológicos positivos para DC, em triagem prévia. Foram retirados 3 

fragmentos de bulbo e 4 da segunda porção do duodeno por meio de endoscopia digestiva alta 

realizada por profissional especializado, em centro cirúrgico e sob narcose. Os fragmentos foram 

fixados em formol a 10% e encaminhados ao Laboratório de Anatomia Patológica da UFRN onde 

foram processados, corados pela hematoxilina-eosina e analisados à microscopia óptica, 

simultaneamente, por dois profissionais. A classificação histológica seguiu os critérios de Marsh-

Oberhuber (M-O). O diagnóstico da DC foi definido de acordo com os critérios da ESPGHAN (2012). 

RESULTADOS: das 40 biópsias, 15 (37,5%) mostraram alterações histológicas compatíveis com DC 

(DM1=5 e SD=10), sendo todas Marsh-Oberhuber grau III, das quais: 3 (7,5%) apresentaram-se com 

alterações apenas no bulbo, 8 (20,0%) no bulbo e segunda porção duodenal (similares em 7) e 4 

(10,0%) com alterações somente na segunda porção duodenal. Uma das biópsias que evidenciou M-O 

grau III apenas no bulbo, o fragmento da segunda porção era grau I (quadro 1). 

CONCLUSÕES: a maioria das biópsias apresentou alterações histológicas da DC concomitantemente 

no bulbo e 2ªporção do duodeno. O encontro de alterações em bulbo duodenal reforça a necessidade 

de biópsia desse segmento, aumentando a confiabilidade da análise histopatológica para o diagnóstico 

da DC. Graus diferenciados da classificação histológica utilizada confirma processo inflamatório 

evolutivo que o glúten provoca na mucosa do intestino delgado.  

 

Palavras chaves: doença celíaca, biópsia intestinal, criança. 
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APÊNDICE 5 

Poster comentado 2: 

RELATO DE CASO: DOENÇA CELÍACA (DC), ALOPECIA AREATA (AA) E TIREOIDITE 

AUTOIMUNE EM PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN (SD). 

Rosane Costa Gomes, Jussara Melo de Cerqueira Maia, Hélcio de Sousa Maranhão, Maria Ednilma 

Felinto de Brito, Carlos André Nunes Jatobá, Regina Fontim Barros. 

INTRODUÇÃO: a SD é anomalia cromossômica que apresenta disfunção do sistema imune 

predispondo sua associação a doenças autoimunes. 

OBJETIVO: relatar o caso de criança com SD associada à tireoidite autoimune, AA e DC. 

  Após a revisão de prontuário, descreve-se caso de criança com SD, acompanhada em 

ambulatório especializado da unidade pediátrica da UFRN desde março/2004, que desenvolveu 

durante seu seguimento, outras doenças de caráter autoimune. Criança do sexo masculino, 10,4 anos, 

procedente do interior do Rio Grande do Norte, nascida de parto cesárea, pré-termo, cariótipo 47 XY 

+21(trissomia do cromossomo 21). Pais consanguíneos, 1º filho. História familiar de hipotireoidismo. 

Aleitamento materno exclusivo até 2 meses, introdução de glúten na dieta aos 6 meses de idade. Usou 

fórmula de soja até os 4 anos de idade por causa de distensão abdominal e episódios de diarréia 

iniciados a partir de 6 meses,  seguidos de dor abdominal a partir de 3 anos de idade. Aos 1,7 anos a 

avaliação da glândula tireoide revelou alteração da sua função(aumento de TSH e T4 livre) e 

positividade dos anticorpos antitireoglobulina e antitireoperoxidase.  Devido ao hipotireoidismo, 

iniciado hormônio tireoidiano. Aos 2 anos de idade começou a apresentar queda progressiva de cabelo 

evoluindo para queda total, recebendo o diagnóstico de AA. Em 2012, aos 9,1 anos de idade, realizou 

biópsia de intestino delgado, após triagem sorológica específica para DC ter identificado anticorpo 

anti-transglutaminase IgA positivo. A histologia revelou alterações compatíveis com DC (Marsh-

Oberhuber grau III), sendo iniciada a dieta isenta de glúten. A avaliação antropométrica mostrou peso 

e estatura adequados à idade, pela curva de percentil de Cronk. 

CONCLUSÃO: A associação de SD a DC, a AA e a tireoidite autoimune tem prevalência superior à 

população geral, condições autoimunes que merecem atenção durante o seguimento de pacientes com 

SD, por compartilharem fatores genéticos e imunológicos.  

 

 

 Palavras chaves: síndrome de Down, doença celíaca, alopecia areata, tireoidite autoimune 
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APÊNDICE 6 

Quadro 3. Distribuição quanto ao sexo, marcador positivo, classificação histológica (Marsh-

Oberhuber), doença autoimune associada, avaliação antropométrica e formas clínicas da 

doença celíaca em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo1(DM1) no Hospital de 

Pediatria. Natal, 2014 

 
Grupo 
de risco 

  
Sexo 

 
Marcador 
Positivo 

Marsh-Oberhuber  
Doença 

autoimune 
 

 
Avaliação 

antropométrica 

E/I  - IMC 

 
Formas 
clínicas 

 

Bulbo 

     

2ª porção 

 
DM1 

 

 
F 

 
Anti-tTG 

 
III a 

 
Zero 

 
ausente 

 
EA 

Sobrepeso 
 

 
GI 

 
DM1 

 

 
F 

 
Anti-tTG 

 
III a 

 
III a 

 
ausente 

 
EA 

Sobrepeso 
 

 
Silenciosa 

 
DM1 

 

 
F 

Anti-tTG 
e 

EmA 

 
III a 

 
III a 

 
ausente 

 
EA 

Eutrófica 
 

 
GI 

 
DM1 

 

 
F 

 
EmA 

 
III a 

 
III a 

 
ausente 

 
BE 

Eutrófica 
 

 
GI 

 
DM1 

 

 
M 

 
EmA 

 
zero 

 
III b 

 
ausente 

 
EA 

Risco de 
sobrepeso 

 

 
 

Silenciosa 

F=feminino  M=masculino   E/I= estatura/idade    EA=estatura adequada   BE=baixa estatura GI=gastrointestinal 
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APÊNDICE 7 

Quadro 4. Distribuição quanto ao sexo, marcador positivo, classificação histológica (Marsh-

Oberhuber), doença autoimune associada, avaliação antropométrica e formas clínicas da 

doença celíaca em crianças e adolescentes com síndrome de Down (SD) no Hospital de 

Pediatria. Natal, 2013. 

 
Grupo 
de risco 

  
Sexo 

 
Marcador 
Positivo 

Marsh-Oberhuber  
Doença 

autoimune 
 

 

Avaliação 
antropométrica 

E/I  - IMC 

 
Formas 
clínicas 

 

Bulbo 

    

2ª porção 

duodenal 

 
SD 

 

 
F 

 
EmA 

 
III b 

 
III a 

 
LLA 

remissão 

 
E  e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
F 

 
Anti-tTG 

e 
EmA 

 
III a 

 
III a 

 
ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
F 

 
EmA 

 
III b 

 
III b 

 
ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
F 

 
EmA 

 
III b 

 
Zero 

 
ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
F 

 
EmA 

 
III a 

 
III a 

 
ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
F 

 
Anti-tTG 

E 
EmA 

 
zero 

 
III a 

 
Ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
M 

 
Anti-tTG 

 
zero 

 
III b 

 
Tireoidite  
Alopecia 
Areata 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
M 

Anti-tTG  
III b 

 
I 

 
ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
M 

 
EmA 

 
III a 

 
Zero 

 
ausente 

 
E e P 

adequados 

 
GI 

 
SD 

 

 
M 

 
Anti-tTG 

e 
EmA 

 
III a 

 
III a 

 
Ausente 

 
P adequado 

Alto 

 
GI 

F=feminino  M=masculino  E=estatura  P=peso  GI= gastrointestinal  LLA=leucemia linfoide aguda 
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APÊNDICE 8 

 

Quadro 5. Distribuição das crianças e adolescentes com diabetes mellitus 

tipo1(DM1) e com síndrome de Down (SD), no Hospital de Pediatria/UFRN – Natal, 

2014, de acordo com os resultados de marcadores sorológicos para doença celíaca 

e exames histopatológicos de biópsias de intestino delgado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biópsia 

n=14 

 

n=14 

Biópsia 

n=8 

Normal 

n=12 

DC 

n=2 

Biópsia 

n=3 

Normal

n=6 

DC 

n=2 

Normal

n=2 

DC 

n=1 

DM1 n=111 

marcadores positivos n= 32 

biópsias n= 25 

EmA IgA (+) 

Anti-tTG IgA (-) 

n=17 

Anti-tTG IgA (+) 

EmA IgA (-) 

n=12 

 

EmA IgA (+) 

Anti-tTG IgA (+) 

n=3 

 

Biópsia 

n=9 

Biópsia 

n=2 

Biópsia 

n=4 

Normal 

n=4 

DC 

n=5 

Normal 

n=0 

DC 

n=2 

Normal 

n=1 

DC 

n=3 

SD  n=77 

marcadores positivos n=21 

biópsias n= 15 

EmA IgA (-) 

Anti-tTG IgA (+) 

n=5 

EmA IgA (+) 

Anti-tTG IgA (-) 

n= 10 

EmA IgA (+) 

Anti-tTG IgA (+) 

n=6 
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ANEXO 1 

 

Quadro 1. Classificação de Marsh-Oberhuber 

Graus de 

acometimento 

 

Características histopatológicas 

0 Mucosa normal 

I Infiltração de linfócitos intraepiteliais (>25 por 100 enterócitos) 

 

II 

Infiltração de linfócitos intraepiteliais 

Hiperplasia de criptas: aumento da profundidade das criptas e extensão 

do epitélio regenerativo associado a mais de uma mitose por cripta 

 

III  

Infiltração de linfócitos intraepiteliais 

Hiperplasia de criptas 

Atrofia de vilosidades intestinais com alteração da proporção 

cripta/vilosidade 

III a Atrofia parcial 

III b Atrofia subtotal 

III c Atrofia total 

Fonte: Marsh M. Gastroenterology 1992; 102(1):330-54 ; Oberhuber G et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999; 11:1185-94 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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 ANEXO 4 
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ANEXO  5 

ARTIGO (versão original em português) 

 

 

 

 

O iceberg celíaco: do espectro clinico e marcadores sorológicos à histologia 

em crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo1 e Síndrome de Down 

 

 

 

 

 

Rosane Costa Gomes1,2, Jussara Melo de Cerqueira Maia2, Ricardo Fernandes 

Arrais2, Carlos André Nunes Jatobá1,3, Maria Auxiliadora Carvalho da Rocha3, Maria 

Edinilma Felinto Brito2, Ana Laissa Oliveira Aguiar Nazion†, Clarissa Marques 

Maranhão†, Hélcio de Sousa Maranhão1,2 

 

 

 

 

 

 
1Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 
2Departamento de Pediatria do Centro de Ciências da Saúde/UFRN 
3Departamento de Anatomia Patológica do Centro de Ciências da Saúde/UFRN. 
† Bolsistas de iniciação científica PIBIC-CNPq/UFRN. 
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RESUMO 

Objetivo: investigar a ocorrência de sintomas gastrointestinais (GI) e extraintestinais 

em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo I (DM1) e síndrome de Down 

(SD) e sua associação com anticorpos específicos e histopatologia da doença 

celíaca (DC), representando suas formas clínicas no iceberg. Realizou-se estudo 

transversal (novembro/2009-dezembro/2012), ambulatorial, no nordeste do Brasil, 

incluindo pacientes com DM1 (n=111) e com SD (n=77), de 10 meses a 18 anos. 

Anticorpos antiendomísio (EmA) e anti-transglutaminase tecidual (anti-tTG), ambos 

IgA e IgA sérica foram determinados, assim como o anti-tTG/IgG, quando a IgA 

sérica foi baixa. Pacientes com anticorpos positivos submeteram-se à biópsia 

duodenal. As formas clínicas da DC foram identificadas (ESPGHAN-2012) e 

representadas no iceberg. Resultados: sintomas GI ocorreram em 53,7% da 

população, extraintestinais em 4,3% e anticorpos foram positivos em 28,2% (n=53). 

Dos que realizaram biópsia (n=40), a histopatologia foi compatível com DC em 

37,5% [DM1=05/111(4,5%), SD=10/77(13,0%)]. Houve associação dos sintomas GI 

com anticorpos positivos, mas não com os achados histopatológicos. Identificaram-

se as formas gastrointestinal (32,5%), silenciosa (5,0%) e potencial (62,5%). 

Conclusões: Houve alta prevalência de sintomas GI nos grupos DM1 e SD e sua 

ocorrência foi associada com a positividade de anticorpos. A falta de associação 

entre sintomas e achados histopatológicos da DC revela a inconsistência dos 

sintomas para o reconhecimento da doença. Apesar da predominância da forma 

gastrointestinal nos casos de DC ativa, sua contribuição no iceberg celíaco foi menor 

do que a forma potencial, que determinou sobremaneira a base larga e submersa do 

iceberg nos grupos de risco estudados. 

  

Palavras chaves: doença celíaca, síndrome de Down, diabetes mellitus tipo1, 

crianças, iceberg celíaco, marcadores sorológicos. 
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INTRODUÇÃO 

 A doença celíaca (DC) é uma doença sistêmica imune mediada, 

desencadeada pelo glúten em indivíduos geneticamente susceptíveis, de qualquer 

idade e grupo étnico. É caracterizada pela presença de anticorpos específicos, 

enteropatia e amplo espectro clínico que vai desde formas com sintomas 

gastrointestinais (GI) e/ou extraintestinais, silenciosa até as formas latente e 

potencial, que podem ser representadas no iceberg celíaco (1-3).  

O papel do glúten em outras doenças tem sido cada vez mais ressaltado, uma 

vez que numerosas enfermidades estão associadas à DC, especialmente as 

doenças autoimunes como o diabetes mellitus tipo1(DM1) e as anomalias 

cromossômicas como a síndrome de Down (SD)(2,4-6). Em diversos países, incluindo 

o Brasil, a prevalência no DM1 varia de 3,0 a 16,0% (2,5,7-12) e na SD de 4,0% a 

17,0% (2,6,13-17), ou seja, consideravelmente superior a população geral (0,5% a 

1,0%) (1,2,18). 

Do ponto de vista clínico, considera-se que indivíduos com DM1 e com SD, 

em sua maioria, apresentam a forma silenciosa da DC (2,7,14). No entanto, o 

diagnóstico a partir de screening sorológico mais sensível e específico, tem 

permitido identificar retrospectivamente sinais e/ou sintomas antes não 

considerados, chamando atenção para a emergência de outros perfis clínicos 

(10,13,15,19-23).  

É possível que sintomas GI e/ou extraintestinais presentes em pacientes com 

DM1 e com SD possam estar sendo vistos como próprios das enfermidades e, 

portanto, subestimados para o diagnóstico de DC, levando ao seu retardo e com 

consequente prejuízo na qualidade de vida e na prevenção de complicações 

(10,19,21,24)..  

Diante desse cenário a apresentação clínica da DC vem constituir foco de 

interesse, admitindo-se a necessidade de estudos que analisem concomitantemente 

os sintomas clínicos, mais de um marcador sorológico, os achados histopatológicos 

do intestino delgado e suas associações, na identificação da doença nesses grupos 

de risco. 

Em 2009, o Ministério da Saúde do Brasil publicou o protocolo nacional de 

investigação para DC, no entanto, suas recomendações ainda não são atendidas 

satisfatoriamente devido às dificuldades de sua implantação pelo Sistema Único de 
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Saúde vigente no país (25). Portanto, o rastreamento para DC não está incorporado à 

rotina de seguimento dos pacientes com DM1 e com SD na maioria dos serviços 

públicos, o que coloca a presença de sinais e sintomas como alerta para 

investigação.  

O presente estudo teve como objetivo investigar a ocorrência de sintomas GI 

e extraintestinais sugestivos da DC em crianças e adolescentes com DM1 e com SD 

e sua associação com anticorpos específicos e achados histopatológicos da DC, 

visualizando sua apresentação clínica no iceberg celíaco.  

 

MÉTODOS 

Estudo de corte transversal foi desenvolvido de novembro/2009 a 

dezembro/2012 no ambulatório pediátrico de hospital universitário (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte-UFRN), referência regional em especialidades 

pediátricas, situado em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. 

O Estado tem população estimada em 3.1 milhões de habitantes, sendo 77,8% 

proveniente de área urbana e 34,2% tem idade inferior a 19 anos. O ambulatório de 

pediatria atende uma demanda de 4.000 referenciados ao mês. Não há estatística 

regional do percentual de DM1 e de SD nessa faixa etária.  

A população do estudo foi constituída pelo universo de crianças e 

adolescentes cadastrados nos programas de assistência multidisciplinar ao 

DM1(grupo DM1) e a SD (grupo SD), recrutados de maneira consecutiva, na ordem 

de apresentação às consultas. Incluíram-se pacientes de ambos os sexos, com 

idade entre 10 meses e 18 anos, procedentes da capital e do interior do RN desde 

que ingerissem glúten regularmente há pelo menos 3 meses, independentemente da 

presença de sintomas clínicos.  

Os procedimentos compreenderam em avaliação clínica, laboratorial e 

endoscopia digestiva alta (EDA) para biópsia de intestino delgado (BID). Realizada 

avaliação cardiológica prévia à EDA nos pacientes do grupo SD com cardiopatia, 

excluindo-se do procedimento aqueles considerados de risco. Foram excluídos do 

estudo, os pacientes que não realizaram a avaliação laboratorial. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes, sob o protocolo nº 226/08. O Termo de Consentimento 
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Livre e Esclarecido foi obtido dos pais ou responsáveis, bem como de pacientes do 

grupo DM1 com idade ≥ 12 anos. 

 

Avaliação clínica (anamnese, exame físico e avaliação antropométrica) 

Aplicado questionário por quatro dos autores previamente treinados para 

execução do procedimento. Registraram-se a identificação, sexo, procedência, idade 

atual, idade ao diagnóstico do DM1, se pertinente, sintomas GI (dor abdominal, 

constipação, diarréia, distensão abdominal, vômitos, flatulência e ganho ponderal 

insatisfatório/perda de peso), sinais e sintomas extraintestinais (relato de 

crescimento insatisfatório e/ou qualquer outra queixa extraintestinal), idade de início 

dos sintomas e sua duração, período de aleitamento materno exclusivo, idade de 

introdução de glúten na dieta e ocorrência de outras doenças.  

O exame físico foi realizado em todos os pacientes. A avaliação 

antropométrica do grupo DM1 foi feita a partir da análise em percentil dos índices 

estatura/idade (E/I) e massa corpórea (IMC)/idade, através dos softwares ANTHRO 

e ANTHRO PLUS, para crianças até 5 anos e acima dessa idade, respectivamente, 

os quais utilizam como referência as curvas padrão da OMS (2006/2007) (26). Para o 

grupo SD, foi utilizada a curva de percentil de CRONK et al.(1988) (27), específica 

para avaliação pôndero-estatural da síndrome, analisando-se os índices peso/idade 

(P/I) e E/I.  

 

Avaliação laboratorial (EmA, anti-tTG IgA/IgG e IgA sérica) 

Anticorpos anti-transglutaminase tissular (anti-tTG), antiendomísio (EmA), ambos 

imunoglobulina A (IgA) e IgA sérica foram determinados. O anti-tTG/IgG  foi avaliado 

quando a IgA sérica foi baixa para a idade no sentido de evitar a interferência da 

deficiência de IgA. Sangue venoso foi retirado (5ml) no dia do comparecimento às 

consultas, sendo as amostras enviadas em tubo com anticoagulante ao laboratório 

de análises clínicas da UFRN, onde eram centrifugadas, distribuídas em alíquotas e 

armazenadas a -20ºC até a análise laboratorial.  

Os anticorpos anti-tTG (IgA e IgG) foram detectados através de ensaio 

imunoenzimático (ELISA) utilizando-se a tTG recombinante humana como antígeno. 

O ponto de corte para positividade (≥ 10 U/mL) seguiu a recomendação do 

fabricante. O EmA IgA foi mensurado pela técnica imunofluorescência indireta, 
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utilizando tecido de esôfago de macaco como substrato. Fluorescência uniforme na 

diluição 1:5 no soro foi considerada como positivo. Para ambos os métodos, utilizou-

se o kit comercial Orgentec Diagnostika (Germany) (28).  

Os níveis de IgA sérica foram avaliados por imunoturbidimetria. Valores de 

referência corresponderam a idade e quando menores do que dois desvios padrão 

(< -2,0 DP) foram indicativos de deficiência de IgA, sendo considerada deficiência 

total quando ≤ 7mg/dL e parcial acima desse (29). 

 

Biópsia de Intestino Delgado (BID) e avaliação histopatológica 

Apenas os pacientes com anti-tTG IgA ou IgG e/ou EMA positivos, 

submeteram-se à BID por meio da EDA, em centro cirúrgico e sob anestesia geral. 

Foram retirados três fragmentos de bulbo e quatro da segunda porção do duodeno, 

fixados em formol a 10% e encaminhados ao Laboratório de Anatomia Patológica da 

UFRN, onde foram processados em parafina e corados pela hematoxilina-eosina. A 

análise histopatológica por microscopia óptica foi realizada simultaneamente por 

dois patologistas, mas um terceiro examinador foi solicitado para os casos de 

divergência entre estes. A classificação histológica de Marsh (30) modificada por 

Oberhuber et al.(31) , que compreende mucosa normal (Marsh 0) e mucosa com 

alterações, tais como padrão infiltrativo (Marsh1), hiperplasia de criptas (Marsh 2) e 

padrão atrófico (Marsh 3a, 3b e 3c), foi utilizada. O diagnóstico da DC foi 

considerado quando as alterações histopatológicas corresponderam aos graus 2 e 3.  

 

Classificação da doença celíaca 

A DC foi classificada de acordo com os critérios da Sociedade Européia de 

Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição (ESPGHAN) (1) nas seguintes formas: GI, 

extraintestinal, silenciosa e potencial. A presença de sintomas GI associados ou não 

aos extraintestinais e de sintomas exclusivamente extraintestinais caracterizaram as 

formas GI e extraintestinal, respectivamente, enquanto a ausência de sintomas 

correspondeu à forma silenciosa; sendo essas com screening e enteropatia 

consistentes com DC. A forma potencial foi definida na presença de sorologia 

positiva e ausência de enteropatia nos fragmentos de biópsia duodenal, com ou sem 

ocorrência de sintomas. As formas clínicas foram representadas no iceberg celíaco.  
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Análise estatística 

 Estatística descritiva e inferencial foi aplicada às variáveis, sendo as 

quantitativas descritas através da média e desvio-padrão e as categóricas por sua 

frequência e percentual. Para comparar médias das variáveis independentes 

quantitativas com distribuição normal (teste de Kolmogorov-Smirnov) foi aplicado o 

teste “t” de Student e o teste de Mann-Whitney para aquelas sem distribuição 

normal. O teste do qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher avaliaram as 

associações entre as variáveis independentes categóricas e o desfecho (variáveis 

dependentes), com cálculo da razão de prevalência. Foi adotado para nível de 

significância o valor do alfa igual a 0,05, com intervalo de confiança de 95% e os 

valores de “p” calculado foram considerados significantes quando menores do que 

0,05. 

 

 

RESULTADOS 

 Analisaram-se 188 crianças e adolescentes com média de idade= 8,95±4,74 

anos (mínimo=10 meses; máximo=18 anos), 102 (54,3%) do sexo feminino e 95 

(50,5%) procedentes da interior, assim distribuídos: 

Grupo DM1: 111 pacientes, média de idade= 10,84 ± 4,48 anos, média de duração 

do DM1= 3,83±3,31 anos. Trinta e dois pacientes exibiram marcadores positivos 

[EmA IgA=17/111 (15,3%), anti-tTG IgA=12/111 (10,8%), anti-tTG e EmA=3/111 

(2,7%)]; 25 (78,1%) realizaram BID, não sendo obtido o consentimento dos 

responsáveis para a realização do procedimento nos 7 restantes. Cinco (4,5%) 

apresentaram achados histopatológicos da DC. 

Grupo SD: 77 pacientes, média de idade= 5,97±3,66 anos. Um total de 21 pacientes 

exibiram marcadores positivos [EmA IgA=10/77 (13,0%), anti-tTG IgA= 5/77 (6,5%), 

anti-tTG e EmA=6/77 (7,8%); 15 (71,4%) realizaram BID. Dos 6 restantes, 3 tiveram 

parecer cardiológico desfavorável e em 3 não se obteve o consentimento dos 

responsáveis para a realização do procedimento. Achados histopatológicos da DC 

ocorreram em 10 (13,0%) pacientes. 

As variáveis demográficas demonstraram diferença estatisticamente 

significante para as seguintes médias: idade (em anos) entre os grupos DM1 e SD 

(p<0,01), idade (em anos) de início dos sintomas [DM1=8,34 ± 3,90; SD=3,70 ± 3,16 

(p<0,01)], idade (em meses) de introdução do glúten na dieta [DM1=9,35 ± 4,47; 
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SD=7,78 ± 4,82 (p=0,02)] e período (em meses) de aleitamento materno exclusivo 

[DM1= 4,67 ± 3,11; SD= 3,75 ± 3,04 (p=0,03)]. Não houve diferença estatística 

quanto à média de duração dos sintomas (em anos) entre os grupos avaliados 

[DM1=2,40 ± 2,21; SD =2,46 ± 3,07 (p=0,60)].  

Sintomas GI ocorreram em 101 (53,7%) pacientes [grupo DM1= 52 (46,8%); 

grupo SD= 49 (63,6%); p=0,02]. A frequência desses sintomas por grupo está 

demonstrada na Tabela I.  

Os sintomas extraintestinais foram observados em 30/188 (16,0%) pacientes, 

sendo 8 (4,3%) como sintomas isolados e 22 (11,7%) associados aos sintomas 

gastrointestinais. Compreenderam a perda auditiva adquirida (1), convulsões 

epilépticas (1), fadiga crônica (1) e crescimento insatisfatório (17) no grupo DM1. 

Artralgia (1), artrite (1), convulsões epilépticas (1) e crescimento insatisfatório (7) no 

grupo SD.  

A concomitância de outras doenças autoimunes foi observada em 7,4% 

(14/188) da população analisada, com predominância da tireoidite autoimune (6,4%). 

Cardiopatia congênita foi encontrada em 22 participantes do grupo SD. 

No grupo DM1, baixa estatura foi encontrada em 16 (13,4%), magreza em 2 

(1,8%) e excesso de peso em 21(18,9%) pacientes. Dos cinco celíacos com DM1, 

baixa estatura foi encontrada em apenas um, eutrofia em 2 e excesso de peso em 3 

pacientes. No grupo SD, baixa estatura foi encontrada em 3 (3,9%),  peso elevado 

em 5 (6,5%) e peso baixo para idade em 2 (2,6%). Dos 10 celíacos desse grupo, 

todos tinham peso e estatura adequados. 

O screening revelou 53/188 (28,2%) pacientes com sorologia positiva. Mesmo 

considerando cada marcador, não houve diferença significante entre os grupos 

DM1=32 (28,8%) e SD=21 (27,3%); [p=0,81]. Dos 53 pacientes, 38 (71,7%) 

apresentavam sintomas GI, observando-se associação com marcadores sorológicos 

positivos (p<0,01), o que não ocorreu com os sintomas extraintestinais (p=0,47).  

A IgA sérica foi baixa em 23 (12,2%) pacientes, um achado indicativo de 

deficiência parcial de IgA. O anti-tTG IgG foi realizado em 18/23, obtendo-se títulos 

negativos em todos. Os 5 restantes já apresentaram títulos previamente positivos 

para o anti-tTG/IgA.  

Submeteram-se a BID 40 (75,5%) pacientes com marcadores positivos. A DC 

foi confirmada em 15 (37,5%) desses pacientes, cuja mucosa duodenal apresentou 
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alterações histológicas Marsh-Oberhuber grau 3a e grau 3b. Os demais 25 pacientes 

apresentaram mucosa duodenal de aspecto histopatológico normal ou com 

alterações mínimas (Marsh-Oberhuber grau 0 e grau 1).  

Não foi observada associação dos achados histopatológicos da DC com 

sintomas GI (Tabela II) ou extraintestinais (p=0,90).  

A proporção de pacientes com achados histopatológicos da DC foi maior no 

grupo SD (13,0%), quando comparado ao grupo DM1 (4,5%) [p=0,03]. Dos 10 

celíacos com SD, um tinha tireoidite autoimune e alopecia areata e outro com 

remissão clínica de leucemia linfoide aguda. Dos 5 celíacos do grupo DM1, nenhum 

apresentava outra condição autoimune associada. 

As formas GI, silenciosa e potencial foram identificadas na população 

avaliada, sendo representadas no iceberg (Figura 1). A forma extraintestinal da DC 

não foi observada. 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou a apresentação clínica da DC em pacientes com 

DM1 e com SD oriundos de serviço especializado. Até então, os pacientes de ambos 

os grupos de risco não haviam realizado qualquer triagem para DC. 

Analisando as características biodemográficas, observa-se que os grupos 

DM1 e SD apresentaram tempo de duração de sintomas equivalentes, o que 

pressupõe para ambos a chegada tardia ao serviço especializado. O grupo SD 

apresentou menor período de aleitamento materno exclusivo e introdução de glúten 

mais precoce, em relação ao grupo DM1, entretanto, ambos tiveram desmame 

precoce e introduziram o glúten nas suas dietas após os 6 meses de idade, fatores 

considerados de risco para o desenvolvimento da DC (32,34). Considerando que o 

DM1 e a SD já constituem grupos de risco para DC, é presumível que a ocorrência 

desses fatos possa potencializar os riscos para a doença. No entanto, observações 

quanto ao aleitamento materno e idade de introdução do glúten como fatores de 

prevenção à DC, não encontram suporte em recentes evidências científicas (35,36).  

A população analisada foi bastante sintomática. A ocorrência de complicações 

do diabetes mellitus relacionadas ao trato digestório é conhecida. Podem resultar de 

distúrbios da motilidade gastrointestinal, de alterações da sensibilidade visceral e 

secreção de neurotransmissores, além de comorbidades do próprio trato digestório, 



81 
 

 

como a DC (37). Portanto, justifica-se a alta prevalência de pacientes DM1 com dor 

abdominal, como já demonstrado em outros estudos (10,21,23). Estima-se que 

sintomas clínicos da DC estão presentes em 50% de pacientes com DM1, dos quais 

16% é dor abdominal (19). Por outro lado, a hipotonia da musculatura intestinal 

observada em indivíduos com SD, bem como a possibilidade de DC até então não 

diagnosticada podem contribuir para a maior ocorrência de constipação e a 

flatulência nesse grupo (13,15) .  

A soroprevalência da DC encontrada nesse estudo foi superior a outros 

estudos no Brasil que encontraram percentuais de 2,5% no Rio de Janeiro (9) a 

21,0% em Recife (12), para pacientes com DM1 e de 7,0% no sul do país, para 

aqueles com SD (17). A avaliação histopatológica confirmou alta prevalência da DC 

tanto no grupo DM1 quanto no SD, comparável àquelas evidenciadas na Europa e 

nos Estados Unidos (5,6). Em DM1, estudos nacionais como os de Baptista et al.(11)e 

Whitacker et al.(10) demonstraram percentuais de 4,8% e 4,0%, respectivamente, 

assemelhando-se ao observado na presente investigação. Em SD, Lobe et al.(16) e 

Nisihara et al.(17) encontraram percentuais equivalentes entre si (ambos 5,6%), 

porém, bem abaixo do que foi aqui identificado (13,0%). 

           A elevada frequência de marcadores positivos resultou em espectro 

onde, em uma extremidade, estão 15 pacientes com anticorpos positivos e DC 

confirmada por biópsia intestinal e, na outra, 25 pacientes com anticorpos positivos e 

biópsia normal, dos quais a maioria pertencia ao grupo DM1, indicando a forma 

potencial da doença. Supõe-se que a triagem através de distintos marcadores de 

alta sensibilidade e especificidade contribuiu para a extensão desses achados, o que 

não seria permitido por técnicas únicas e isoladas. Assim, é considerável sugerir que 

para grupos de risco o rastreamento seja realizado com maior segurança e eficácia 

através da associação de anticorpos, além da preocupação para a análise da IgA 

sérica nos indivíduos com marcadores negativos que utilizam essa fração. 

O desenho transversal do estudo pode ter influenciado a frequência da forma 

potencial da DC. Tais pacientes são de risco para subsequentemente 

desenvolverem atrofia vilositária, sendo fundamental o acompanhamento e 

monitoramento de sorologias e até mesmo de biópsias para definição do 

diagnóstico. Barera et al. (38) acompanhando durante seis anos grande grupo de 

crianças diabéticas com sorologia positiva para DC, verificaram que 60% já eram 
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soropositivos no momento do diagnóstico do DM1 e os outros 40% foram 

diagnosticados como celíacos nos 4 anos seguintes.  

Outros estudos também relataram a forma potencial da DC em pacientes com 

DM1, como o de Franzese et al.(39), que em estudo multicêntrico na Itália, 

encontraram a forma potencial em 12,2% dos seus pacientes. No Brasil, a forma 

potencial foi observada em 3,8% de pacientes com DM1 (11).  

Apesar de se conhecer de forma satisfatória o comportamento desses 

anticorpos na população geral de celíacos, não há muitas evidências quando vistos 

nesses grupos de riscos, cuja desregulação do sistema imune pode contribuir para a 

geração de autoanticorpos e sua maior positividade. Portanto, há de se considerar a 

possibilidade de resultados falso positivos dos anticorpos encontrados nesse estudo 

e, por conseguinte, sua detecção não estar necessariamente associada à ocorrência 

atual ou futura de DC. Sardy et al.(40) observaram que o anti-tTG pode ser falso 

positivo em pacientes com doenças autoimunes, sem nenhuma relação com a DC, 

A presença de sintomas GI pode ter contribuído para a seleção de pacientes 

com marcadores positivos, na medida em que os sintomas traduziriam a ocorrência 

de DC. A associação encontrada entre estes foi significante para dor abdominal, 

distensão abdominal, diarréia e ganho ponderal insatisfatório (Tabela II), cujos 

sintomas e sinais são mais relacionados a fenômenos disabsortivos, típicos do 

intestino delgado. No entanto, essa constatação deve ser vista com cautela, pois, 

apesar da sintomatologia por vezes exuberante, há que se considerar a 

subjetividade de algumas queixas, levando a interpretações equivocadas e 

limitações para se estabelecer a importância da associação. Assim, é demasiado 

considerar que determinado sintoma seja um fator propício para a positividade de 

determinado marcador.  

Outrossim, a falta de associação entre sintomas e achados histopatológicos 

da DC reforça a inconsistência dos sintomas para o reconhecimento da doença, uma 

vez que também podem representar manifestações próprias do DM1 e da SD. Por 

outro lado, sua não valorização poderá trazer retardo no diagnóstico da DC e maior 

tempo de exposição ao glúten. Dessa forma, os sintomas GI e extraintestinais 

podem ser variáveis mais confundidoras do que elucidativas nesses dois grupos de 

risco.  
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A apresentação clínica da DC em DM1 e SD foi diversa e heterogênea. Entre 

os casos de doença ativa prevaleceu a forma GI, presente em todos os pacientes do 

grupo SD e na maioria do grupo DM1, contribuindo para a parte visível do iceberg. 

Considerando todas as formas de DC, a maior prevalência da forma potencial foi a 

grande determinante da base larga e submersa do iceberg (Figura1), demonstrando 

que a forma silenciosa pode não ser a mais frequente, conforme afirmavam estudos 

prévios (2,7,14,19,21). Esse perfil pode ter sido modificado com o advento de 

marcadores sorológicos mais sensíveis e específicos como o EmA e o anti-tTG, 

permitindo a identificação de pacientes com anticorpos positivos, mas ainda sem 

histologia compatível. 

 Em conclusão, houve alta ocorrência da forma GI entre os casos de DC ativa, 

principalmente no grupo SD, e maior prevalência da forma potencial, sobretudo no 

grupo DM1, demonstrando a emergência de outros perfis clínicos. A contribuição da 

forma GI no iceberg celíaco foi menor do que a forma potencial, que determinou 

sobremaneira a base larga e submersa do iceberg. A falta de associação dos 

sintomas com achados histopatológicos da DC ressalta a sua inconsistência para o 

reconhecimento da doença, embora estejam associados à positividade dos 

anticorpos. A grande ocorrência da forma potencial reforça a necessidade imperiosa 

da triagem sorológica sistemática nesses grupos de risco. Recomenda-se o 

monitoramento desses pacientes quanto ao desenvolvimento futuro da DC ativa.  

Em função da alta prevalência da DC em DM1 e em SD, é de fundamental 

importância que a triagem sorológica desses pacientes faça parte da abordagem 

diagnóstica em serviços especializados, seguindo as recomendações do protocolo 

nacional de investigação da DC, alertando para a sua implantação pelo Sistema de 

Saúde do país. 
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Table I. Frequência de sintomas gastrointestinais em crianças e adolescentes com 
diabetes mellitus tipo1 (grupo DM1) e com síndrome de Down (grupo DS) no Hospital de 
Pediatria/UFRN. Natal/Brasil, 2014. 

 
SINTOMAS 

GASTROINTESTINAIS 

 Grupo DM1   
n=111 

   abs           rel% 

Grupo DS   
n=77 

     abs         rel% 

“p” 
valora 

 
RP  

(IC 95%) 

Dor abdominal 34 30.6 24 31.2 0.937 
0.99 

0.76 – 1.28 

Constipação 12 10.8 33 42.9 0.001* 
2.38 

1.76 – 3.22 

Distensão abdominal  32 28.8 09 11.7 0.005* 
1.45 

1.16 – 1.81 

Pobre ganho de 
peso 

29 26.1 06 7.8 0.001* 
1.54 

1.25 – 1.90 

Flatulência 13 11.7 18 23.4 0.034* 
1.54 

1.07 – 2.21 

Diarréia 14 12.6 06 7.8 0.292 
1.21 

0.88 – 1.66 

Vômitos 10 9.0 05 6.5 0.531 
1.14 

0.78 – 1.66 

a. Pearson’s qui-quadrado  RP= razão de prevalência   IC= intervalo de confiança     
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Table II. Sintomas gastrointestinais e sua associação com marcadores sorológicos e 
achados histopatológicos da doença celíaca em crianças e adolescentes com diabetes 
mellitus tipo1 (DM1=111) e síndrome de Down (SD=77) no Hospital de Pediatria/UFRN. 
Natal/Brasil, 2014. 

Sintomas 
gastrointestinais 

Marcadores  
sorológicos 

n=53              n=135 
“p” 

PR/CI 95% 

Achados 
histopatológicos 

n=15                n=25 
“p” 

RP/IC95% 
Positivo 

DM1=32  
SD=21 

abs    rel% 

Negativo 

DM1=79 
SD=56 

abs    rel% 

Presente 

DM1=5  
SD=10 

abs  rel% 

Ausente 

DM1=20  
SD=5 

 abs rel% 

 
Dor abdominal 
  

 
  28    52.8 

 

 
 30     22.2 

 

 
<0.01

a*
 

2.51/1.61-3.90 

 
10    66.7 

 

 
11   44.0 

 

 
0.16

a
 

1.81/0.75-4.34 

 
Constipação 
  

 
  11    20.8 

 

 
 34    25.2 

 

 
0.522

a
 

0.83/0.46-1.47 

 
05    33.3 

 

 
03   12.0 

 

 
0.12

b
 

2.00/0.95-4.20 

 
Distensão 
abdominal 
  

 
  19    35.8 

 

 
 22    16.3 

 

 
<0.01

a*
 

2.00/1.28-3.11 

 
06   40.0 

 

 
08   32.0 

 

 
0.60

a
 

1.23/0.55-2.76 

 
Pobre ganho de 
peso 
  

 
17    32.1 

 

 
18     13.3 

 

 
<0.01

a*
 

2.06/1.32-3.22 

 
03    20.0 

 

 
09   36.0 

 

 
0.47

b
 

0.58/0.20-1,69 

 
Flatulência 
  
 

08    15.1 
 

23    17.0 
 

0.747
a
 

0,90/0.47-1,71 
02    13.3 

 
03  12.0 

 
1.00

b
 

1.07/0.33-3.42 

Diarréia 
  
 

10    18.9 
 

10     7.4 
 

0.02
a*

 
1.95/1.17-3.24 

04    26.7 
 

03  12.0 
 

0.39
b
 

1.71/0.76-3.82 

Vômitos 
  
 

06    11.3 
 

09     6.7 
 

0.28
a
 

1.47/0.75-2.86 
04     26.7 

 
01    4.0 

 
0.05

b
 

2.54/1.32-4.91 

a. Qui-quadrado de Pearson   b. Teste de Fisher    RP= razão de prevalência   IC= intervalo de confiança 
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Figura 1- legenda 

Diagrama do iceberg celíaco originado das formas clínicas da doença 

celíaca (DC) em crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo1 (DM1) 

e com síndrome de Down (SD) submetidos à biópsia duodenal (n=40). A 

porção visível é representada pela forma gastrointestinal (GI) e a parte 

submersa pelas formas silenciosa e potencial da DC. Hospital de 

Pediatria/UFRN. Natal, Brasil, 2014.  

 

Figura 1  


