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RESUMO

Alencar ML. Prevalência da Doença Celíaca em doadores de sangue na
cidade de São Paulo [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2006. 80p.
INTRODUÇÃO: A Doença Celíaca pode ser definida como uma intolerância
permanente ao glúten e proteínas relacionadas, em indivíduos
geneticamente susceptíveis, com lesão não específica, porém característica
da mucosa do intestino delgado e que apresenta melhora clínica e
histológica com a dieta específica. A recente disponibilidade de testes
sorológicos que demonstram alta sensibilidade e especificidade permitiu
perceber que a Doença Celíaca evidencia-se mais prevalente do que antes
imaginado. A utilização do anticorpo antiendomísio IgA (AAE) e do anticorpo
anti-transglutaminase tecidual IgA(tTG) viabilizou a realização de estudos de
prevalência em doadores de sangue. O objetivo geral dessa pesquisa visa
estimar a prevalência da Doença Celíaca em adultos na cidade de São
Paulo, através da investigação de marcadores sorológicos em doadores
voluntários em banco de sangue. São Paulo representa uma das maiores
metrópoles do mundo e a maior cidade do Brasil, sendo um centro urbano
com grande variabilidade étnica e um importante pólo de migração interna,
aumentando ainda mais a miscigenação da sua população, o que constitui
uma fonte de estudo importante para a previsão de prevalência da doença
celíaca em nosso país. O objetivo específico propõe correlacionar essa
prevalência com a raça/cor dos doadores de sangue, visto que mantidos os
fatores genéticos e ambientais, a prevalência da doença celíaca parece ser
a mesma, independentemente da região de residência. METODOLOGIA:
Aplicação de questionário demográfico, investigação de sintomas e inquérito
sobre ancestralidade, aplicados aos doadores, em um total de 4000
voluntários. Foi realizado em toda a amostra o teste sorológico antitransglutaminase IgA, bem como o teste sorológico com anticorpos IgA antiendomísio. Como o padrão ouro na análise da Doença Celíaca ainda é a
biópsia do intestino delgado, o diagnóstico foi confirmado com a realização
de endoscopia digestiva alta, com biópsia de duodeno e avaliação dos
fragmentos com base nos critérios de Marsh modificado por Oberhuber.
RESULTADOS: A idade média dos doadores foi de 31 anos, com 1817 do
gênero feminino e 2183 masculino. Quanto à ancestralidade, 29% referiram
ascendência européia. Dos 4000 testes, houve concordância dos exames
em 11 casos, além de 10 com tTG positivo mas sem correlação com AAE e
3 casos apresentando AAE positivo isoladamente. No exame
histopatológico, houve confirmação diagnóstica com achados de atrofia de
vilos em 14 casos. CONCLUSÃO: Na cidade de São Paulo a prevalência da
Doença Celíaca em doadores de sangue comprovada por biópsia é de no
mínimo 1:286, semelhante aos de países europeus e Estados Unidos.
Descritores: 1.Doença celíaca/diagnóstico 2.Doença celíaca/epidemiologia
3.Doença celíaca/patologia 4.Etnia e saúde 5.Testes sorológicos 6.Biopsia
7.Prevalência

SUMMARY

Alencar ML. Prevalence of Celiac Disease among blood donors in São Paulo
city [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2006. 80p.
BACKGROUND: Celiac disease is a permanent enteropathy caused by the
ingestion of gluten and leads to an immunologically mediated inflammation of
the small intestine mucosa. The prevalence of celiac disease varies among
different nations and ethnic backgrounds, and its diversity is determined by
genetic and environmental factors. More recently, several serological
population screenings have shown that the prevalence of the disease is more
common than previously imagined. Sao Paulo city is one of the biggest cities
in the world, with a large population and with an important history of
migratory flow from other countries, mainly European ones, and from other
Brazilian cities, also with an important miscegenation. Since Sao Paulo city
can be thought as a reflection of ethnic and social characters of the Brazilian
population, we have decided to study the prevalence of celiac disease in Sao
Paulo city. The aim of the present study was to assess the prevalence of
unrecognized adult celiac disease in Sao Paulo and correlate it with further
information about ancestry of the population studied. METHODS: We have
measured the prevalence of celiac disease by means of a survey of serum
markers (IgA transglutaminase antibody-guinea pig and IgA endomysium
antibody-human umbilical cord) in 4,000 volunteer’s donors in the central
Blood Bank in Sao Paulo, “Pro-Sangue Foundation”. The antibody-positive
subjects were asked to undergo small-bowel biopsy. RESULTS: There were
1817 female and 2183 male with mean age of 31 years. In the ancestry
evaluation of the 4,000 volunteers, we had 68% subjects with Brazilian origin
and the remaining from other countries, mainly Italy, Portugal, Spain, and
Germany. Of the 4,000 subjects, twenty-four subjects had positive tests, with
results of the two antibody tests concordant or not. Ten subjects were
positive for IgA-class tissue transglutaminase only. Most donors diagnosed
with celiac disease were asymptomatic and when symptomatic the most
common symptoms were flatulence and constipation. So far, in 21 positive
patients, duodenal biopsies were performed and in 14 patients the diagnosis
of celiac disease was confirmed (Marsh criteria modified for Oberhuber).
CONCLUSION: Among apparently healthy blood donors, the prevalence of
celiac disease is at least 1: 286 donors, similar to that seen in the United
States and Europe.
Descriptors: 1. Celiac disease/ diagnosis 2. Celiac disease/ epidemiology 3.
Celiac disease/ pathology 4. Ethinic Group and Health 5. Serologic Tests 6.
Biopsy 7. Prevalence

1 INTRODUÇÃO
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CONCEITO

A Doença Celíaca (DC), ou enteropatia glúten-induzida, constitui-se
em uma desordem que afeta primariamente o trato gastrintestinal em
indivíduos geneticamente susceptíveis, sendo provocada pelo consumo de
proteínas presentes no trigo, centeio e cevada1-3. Caracteriza-se por lesão
inflamatória crônica da mucosa do intestino delgado, acarretando o aumento
dos linfócitos intra-epiteliais, hiperplasia de criptas e atrofia das vilosidades4.
A melhora clínica e histológica incide nos pacientes submetidos à dieta sem
glúten1,5 mas, quando reintroduzida, desencadeia recorrência da doença6,7.
Na atualidade, é considerada como doença crônica auto-imune
sistêmica, quando se supunha que a enfermidade acometia exclusivamente
o trato digestivo3. Assim sendo, pessoas geneticamente susceptíveis podem
desenvolver alterações no intestino, pele, fígado, articulação, entre outros
órgãos3.
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PATOGENIA

Atualmente, a DC se evidencia como uma doença imuno-mediada e
na sua patogênese há interação de fatores ambientais, genéticos e
imunológicos8.
Dentre os principais fatores desencadeadores da doença, são
destaques: as proteínas presentes nos grãos do trigo, o centeio e a cevada,
denominadas comumente como glúten4. Entretanto, utiliza-se o termo glúten
cientificamente para expressar apenas as proteínas ativadoras do trigo,
enquanto as bordeínas e secalinas as proteínas ativadoras da cevada e do
centeio, respectivamente8. O glúten contém duas frações protéicas principais
- gliadinas e gluteninas - ambas ativadoras da doença4.
Tanto as gliadinas e gluteninas quanto as bordeínas e secalinas
contêm alto teor de glutamina e prolina. Deve-se ao elevado conteúdo de
prolina a determinação da relativa resistência à digestão proteolítica,
gerando peptídeos grandes, com alto conteúdo de prolina e glutamina no
intestino delgado, envolvidos no mecanismo imunológico da doença 4, 8.
Outro fator bem estabelecido na patogênese da DC diz respeito à
predisposição genética, demonstrada por concordância de 75% da doença
entre gêmeos monozigóticos, com risco atribuído ao antígeno leucocitário
humano (HLA) classe II, HLA-DQ2 e HLA-DQ8, encontrado presente em
cerca de 90-95% dos celíacos8-10.
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Desse modo, os peptídeos com alto conteúdo de prolina e glutamina
interagem com as moléculas do HLA classe II, ativando uma resposta imune
anormal da mucosa 4,8.
Em 1997, foi demonstrada ser a enzima transglutaminase tecidual um
dos alvos da resposta imunológica da DC11. A atividade de deaminação
dessa enzima gera carga negativa na prolina que se liga à molécula HLADQ2/HLA-DQ8, sendo esse complexo reconhecido pelas células T helper
que ativam mais linfócitos, com produção de citocinas - interferon gama,
fator de necrose tumoral e interleucinas - acarretando além da lesão tissulara ativação de células plasmáticas que produzem anticorpos contra a
gliadina, transglutaminase tissular e endomísio8,12,13. Vale ressaltar que os
genes não-HLA encontram-se também envolvidos na susceptibilidade da
doença8,14.

1.3

QUADRO CLÍNICO

O acometimento da mucosa do intestino delgado se caracteriza por
comprometimento proximal, tendendo a poupar o íleo mais distal. Como o
intestino delgado demonstra considerável reserva funcional, a manifestação
da doença é bastante variável1.
A manifestação clínica da DC revela heterogeneidade quanto à
natureza e intensidade dos sintomas clínicos no paciente adulto, podendo se
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apresentar desde formas oligo ou assintomática até quadros graves de
desnutrição

1,7,12

. Nesse contexto, o quadro clínico depende da idade,

sensibilidade ao glúten e sua quantidade ingerida na dieta, além de fatores
ainda desconhecidos1.
A forma clássica da doença se mostra evidenciada por esteatorréia,
distensão abdominal, edema e importante letargia. Entretanto, atualmente,
sabe-se que a diarréia ocorre em menos de 50% dos casos1 e a
esteatorréia, menos comum (40%), sinaliza uma doença mais grave5.
Com o melhor entendimento da doença, constatou-se que a
enteropatia glúten-induzida pode ter inicio na infância ou na fase adulta e,
muitas vezes, com manifestações atípicas, incluindo sintomas extraintestinais ou mesmo ausência de sintoma3, 15-17.
Pode-se dividir o espectro da DC em três sub-grupos:
A) Doença ativa: biópsia com alterações típicas da DC.
•

Forma

Clássica:

sintomas

e

seqüelas

de

malabsorção

gastrointestinal;
•

Com sintomas atípicos: torna-se cada vez mais freqüente,
caracterizando-se por pouco ou nenhum sintoma gastrointestinal e
predominância de sintomas extra-intestinais;

B) Doença silenciosa: assintomáticos com teste sorológico positivo e
exame histológico com alterações típicas da DC;

Introdução

6

C) Doença latente: precedido o diagnóstico da doença com indivíduos
assintomáticos e com teste sorológico positivo, mas sem alterações na
biópsia.
No atual modelo da história natural da DC, sabe-se que, em certos
períodos, a enfermidade pode não ser associada com sinal ou sintoma
típico. Entretanto, com o decorrer dos anos, há possibilidade de progredir da
fase latente para a fase silenciosa ou ativa e vice-versa3.
As

manifestações

complicações

relacionadas

extra-intestinais,
com

a

DC

doenças
são

possivelmente diversos sistemas (tabela 1)12,18-21:

associadas

variadas,

e

acometendo
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Tabela 1 – Manifestações clínicas da Doença Celíaca
CARACTERÍSTICAS
Mais comuns
Anemia ferropriva
Diarréia
Menos comuns
Gerais
Baixa estatura
Puberdade atrasada
Gastrointestinais
Estomatite aftosa recorrente
Dor abdominal recorrente
Esteatorréia
Distensão abdominal
Extra-intestinal
Osteopenia e osteoporose
Hipoplasia dentária
Hipertransaminasemia
Artralgia ou artropatia
Polineuropatia
Ataxia
Epilepsia
Infertilidade
Aborto recorrente
Depressão ou ansiedade
Alopecia

1.4

CONDIÇÕES ASSOCIADAS
Dermatite herpetiforme
Deficiência de IgA
Diabetes tipo 1
Doença tireoidiana autoimune
Artrite reumatóide
Síndrome de Down
Nefropatia por IgA
Síndrome de Sjögren
Cirrose biliar primária
Hepatite autoimune
Síndrome de Turner
COMPLICAÇÕES
Sprue refratário
Enteropatia associada com linfoma
de células T
Jejunoileíte ulcerativa

DIAGNÓSTICO

Diante da grande variação na apresentação clínica da DC e de sua
associação com outras enfermidades, os testes sorológicos demonstraram
importantes marcadores da doença, como também instrumental utilizado para
estudos de rastreamento populacional 2, 7.

Introdução

8

Os trabalhos iniciais de rastreamento de DC utlizaram o anticorpo
antigliadina (AGA) IgA como marcador sorológico. No entanto, a
sensibilidade e a especificidade do AGA além de variáveis são geralmente
menores do que as encontradas com o auto-anticorpo anti-endomísio IgA
(AAE) e o anticorpo anti-transglutaminase tecidual IgA (tTG), atualmente
exames sorológicos mais difundidos para avaliação da doença celíaca16,22,23.
Para o AAE, a maioria dos estudos confirma uma sensibilidade que
excede os 93% e especificidade em torno de 100%. Contudo, configura-se
um teste de imunofluorescência mais trabalhoso e de custos elevados. A
subjetividade da leitura da reação de imunofluorescência23 se constitui
problema notório dessa técnica por depender diretamente da experiência do
responsável.
O tTG tem a vantagem ser um teste de imunoensaio, podendo ser
realizado em grande escala, não estando sujeito à variação interpessoal e
de fácil execução22,23. Os títulos de tTG demonstram boa correlação com
títulos de AAE, com sensibilidade variando entre 87-98% e especificidade de
91-100% (Tabela 2).
Estudos comparativos entre tTG usando proteína de cobaia e tTG
utilizando proteína recombinante humana revelam que esta última apresenta
melhor sensibilidade e especificidade e, por conseguinte, melhor correlação
com o AAE23.
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Convém lembrar que pacientes celíacos possuem risco de 1.7 a 3,0%
de apresentar deficiência de IgA associada24. Desse modo, esse grupo
particular de pacientes pode apresentar exame sorológico falso negativo.

Tabela 2 - Estudos comparativos da pesquisa do AAE IgA com a tTG IgA
AAE IgA
Autor

Ano

Celiacos Controles

Sulkanen et
al.25

1998

136

Stern26

2000

Baldas et al.27 2000

S

E

S

E

136

93

99

95

91 c

103

149

90

99

93

95 h

70

58

93

100

100

98 h

98

99 h

89

98 c

90 ELISA

100

100 RIA

100 h

Sblattero et
al.28

2000

65

170

93

100

Bonamico et
al.29

2001

62

56

95

98

Picarelli et al.30 2001

166

1233

100

100

82

106

100

100

684

1908

Salmaso et
al.31
TOTAL

2001

tTG IgA

100 h
87 adultos

95 c

95 crianças

100

FONTE: reproduzido de Hill et al 23
NOTA: Comparação dos testes sorológicos
S=Sensibilidade; E=Especificidade
tTG-anti-transglutaminase tissular IgA; h=humana, c =cobaia,
AAE-anticorpo anti-endomísio IgA; RIA=radioimuno-ensaio

Apesar da presença de anticorpos contra gliadina, endomísio e
transglutaminase tecidual, bem como da tipagem do HLA-DQ2/HLA-DQ8
fortalecerem o diagnóstico de DC, a biópsia da mucosa do intestino
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delgado32 ainda representa o padrão ouro no diagnóstico da enteropatia
glúten-induzida.
Tradicionalmente, o achado de atrofia de delgado se faz necessário
como critério diagnóstico definitivo para a confirmação da doença4.
Quanto aos achados histopatológicos, o aumento dos linfócitos intraepiteliais se apresenta como primeira alteração da lesão glúten-induzida na
mucosa do intestino delgado33. Contudo, esse achado não se constitui
específico de DC. A hiperplasia de criptas pode ser uma das primeiras
alterações de arquitetura que ocorre na doença e a presença de atrofia
significa lesão mais avançada34.
Cerca

de

90-95%%

dos

pacientes

celíacos

apresentam

o

heterodímero HLA-DQ2 composto pelos genes DQA1*05 e DQB1*02, tanto
locado em posição cis juntamente com DRB1*03, quanto em posição trans
com DRB1*05/07. Os pacientes restantes geralmente apresentam o
haplotipo HLADQ-8 (alelos DQA1*0301 e DQB1*0302). Desse modo,
pacientes negativos para HLA DQ2/DQ8 são improváveis de apresentarem a
DC35-37. Na prática clínica, a tipagem do HLA se apresenta relevante na
avaliação diagnóstica de casos duvidosos e na estimativa de risco de
familiares de doentes35, 38.
A presença do HLA-DQ2 ou DQ8 se faz necessária, mas não
suficiente para o desenvolvimento da DC. Estudos europeus evidenciam
prevalência de HLADQ2/DQ8 em torno de 40-45% na população em
geral35,39.
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EPIDEMIOLOGIA

As características epidemiológicas da DC têm apresentando inúmeras
e consideráveis mudanças nas últimas décadas, a partir de estudos
populacionais mais amplos, quando deixaram de ser limitados a pacientes
com suspeita clínica da doença40,41. Desde então, a prevalência da DC vem
sendo objeto de estudo por pesquisadores nos diferentes continentes.
Estimativas

fundamentadas

em

estudos

soro-epidemiológicos

sugerem que para cada paciente confirmado como celíaco, a partir dos
achados clínicos, existem de três a sete pacientes oligo ou assintomáticos
sem diagnóstico3. A razão de casos não diagnosticados para diagnosticados
depende de vários fatores: nível de atenção e conhecimento da ampla gama
de manifestações clínicas da DC, acesso aos métodos diagnósticos e
conhecimento dos fatores que influenciam na etiopatogenia da doença7.
Em 1991, Logan introduziu a idéia do “iceberg” celíaco (figura 1). A
analogia tem como intuito elucidar a epidemiologia da doença, enfatizando a
possibilidade da alta incidência de enfermidade latente ou silenciosa (porção
submersa), em contraste com a minoria de pacientes com a forma clínica
reconhecida, que constituiriam a “ponta do iceberg” 42.
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Iceberg Celíaco

Figura 1 - Representação esquemática do “Iceberg” Celíaco (adaptado15)

A prevalência da doença pode ser entendida como a área total do
“iceberg celíaco”. A dimensão também depende da inclusão ou não dos
indivíduos com DC latente43(figura1).
Ressalta-se que prevalência da DC baseada em casos sintomáticos
varia na literatura de 0,05% a 0,27%36.
Nos EUA, a doença era considerada rara, com prevalência estimada de
1:10.000, considerando apenas pacientes com sintomas típicos, não levando
em

consideração

a

manifestação

clínica

variada

da

DC7.

Estudos
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epidemiológicos recentes, entretanto, utilizando ferramentas de rastreamento
mais eficazes, principalmente marcadores sorológicos, comprovaram a
prevalência em doadores de sangue de 1:12544.
Na Europa, os estudos populacionais mais recentes têm evidenciado
uma alta prevalência da doença, inclusive com achados de até 1:9945,
sendo, por conseguinte, considerada hoje uma das doenças genéticas mais
comuns nesse continente e nos Estados Unidos3,46.
Certamente, o desenvolvimento de marcadores sorológicos com
melhores sensibilidades e especificidades, representou um importante
avanço para o entendimento da real prevalência da doença, permitindo que
pesquisas realizadas na população em geral e em grupos de risco,
confirmassem o sub-diagnóstico5,17.
Alguns dos estudos populacionais que avaliaram a prevalência da DC
foram realizados em bancos de sangue, com sujeitos não selecionados e
aparentemente

saudáveis.

Diversos

países

evidenciaram

uma

alta

prevalência da doença em doadores: Israel 1:157; Irã 1:166; Tunísia 1:355;
Estados Unidos 1:125; Dinamarca 1:394 e Suécia 1:373 (Tabela 3)44,47-50.
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Tabela 3 - Prevalência da Doença Celíaca nos estudos em banco de sangue
AUTOR

LOCAL

PREVALÊNCIA

Shahbazkhani et al.,48

Irã

1:166

ManKai et al.,49

Tunisia

1:355

Neri et al.,44

EUA

1:125

Shamir et al.,47

Israel

1:157

Weile et al.,50

Dinamarca

1:394

Weile et al.,50

Suécia

1:373

Gandolfi et al.,51

Brasília/Brasil

1:681

Pereira et al.,52

Curitiba/Brasil

1:417

Melo et al.,53

R. Preto/Brasil

1:273

Nesse sentido, as pesquisas de rastreamento populacional confirmam
que a enteropatia glúten-induzida representa um problema de saúde global,
com elevada prevalência em diferentes países.
No Brasil, o primeiro estudo populacional utilizando marcadores
sorológicos foi realizado com doadores de sangue em Brasília51(tabela 1).
Utilizou-se a AGA com exame inicial, que demonstra sensibilidade e
especificidade de 52-100% e 71-100%, respectivamente, com resultado de
prevalência de 1:681. Uma outra pesquisa, em Brasília, foi realizada em
pacientes adultos e crianças do Hospital Universitário, utilizou o teste AAE
IgA como exame de rastreamento inicial. Foi constatada a prevalência de 3.6
por 1000 (aproximadamente 1: 278).
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A diferença de resultado na mesma cidade pode ser atribuída à
diferença metodológica e populacional entre os dois estudos. A prevalência
da DC na primeira pesquisa foi possivelmente subestimada, mediante uso
da AGA, considerado hoje um teste não apropriado para o propósito de
rastreamento populacional como marcador sorológico. Contudo, o perfil da
distribuição étnica em Brasília não sugere prevalência tão elevada quanto a
encontrada no segundo estudo, realizado na comunidade usuária do serviço
hospitalar. Provavelmente a prevalência foi elevada por não ser a população
alvo ampla e sadia.
Na cidade de Curitiba, nosso grupo realizou um rastreamento
populacional, em doadores de sangue, constatando uma prevalência de DC
de 1:417 doadores54. Tal fato não foi o esperado devido à preponderante
ascendência européia na sua população e menor migração interna,
sugerindo então, subestimação da DC nessa cidade; provavelmente pelo
uso de um único teste sorológico como exame de rastreamento inicial,
principalmente quando utilizado o teste tTG de cobaia, que apresenta menor
sensibilidade se comparado com a humana e com o AAE23, 55.
Em Ribeirão Preto, foi realizada uma pesquisa sobre a prevalência,
utilizando dois testes sorológicos (tTG de cobaia e AAE), com achado de
prevalência semelhante a dos países europeus: 1:27353. No entanto,
pacientes

sem

atrofia

de

vilosidades

na

biópsia

duodenal

foram

categorizados como celíacos. Contudo, se apenas os doadores com atrofia
de vilos fossem considerados celíacos, a prevalência seria de 1:600.
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Ouros estudos efetuados no Brasil em grupos populacionais
específicos, em diferentes centros urbanos, evidenciando também alta
prevalência da doença.
Na cidade do Recife, pesquisa de rastreamento com teste sorológico
(confirmação com HLA e biópsia) realizada entre crianças e adolescentes de
baixa-renda,

acompanhadas

em

serviço

de

saúde

geral

(exceto

gastroenterologia) e ginecologia, confirmam a prevalência de 1:52 casos56. A
alta prevalência provavelmente ocorre pelo viés da população não sadia do
estudo.
Em Curitiba, a prevalência da enteropatia glúten-induzida entre
crianças e adolescentes com diabetes tipo I, utilizando o AAE como exame
sorológico, foi de 4,8%, confirmando que a prevalência da DC entre crianças
e adolescentes com DM tipo I excede a prevalência da população em
geral57. Trabalhos realizados nos Estados Unidos e na Itália, em crianças e
adultos com DM tipo I, evidenciaram prevalência de 7% e 4,5%,
respectivamente58, 59.
Demonstra-se assim, que os valores de prevalência da DC variam de
acordo com a população estudada e o método de diagnóstico empregado,
dentre outros (Tabela 4).
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Tabela 4 - Prevalência da Doença Celíaca nos estudos com população sadia

1

LOCAL

ANO
citação

AMOSTRA

N

TESTE SOROLÓGICO

BIÓPSIA

HLA
DQ2/DQ8

CASOS

PREVALÊNCIA

México60

2006

banco de
sangue

1009

tTG IgA humana

-

-

37/1009

1:37

Curitiba54

2006

banco de
sangue

2086

tTG IgA cobaia
AAE nos casos +

5/6

-

5/2086

1:417

Ribeirão
Preto53

2006

banco de
sangue

3000

tTG IgA humana
AAE nos casos +

11/15

-

13/30001

1:273

Inglaterra61

2003

ambulatório

7527

AAE IgA

-

-

87/7440

1:86

Estados
Unidos62

2003

população
geral

2845
(adulto)
1281
(criança)

AAE IgA

116/350

SIM

27/2845
(adulto)
4/1281
(criança)

1: 105
(adulto)
1: 320
(criança)

Israel47

2002

banco de
sangue

1571

Anti-gliadina IgA, IgG
tTG humana
AAE Elisa kit

30/59

-

10/1527

1:157

Argentina63

2001

exame
pré-nucpcial

2000

Anti-gliadina IgA
AAE nos casos +

11/12

-

11/2000

1:181

Itália64

2001

população
geral

3483

Anti-gliadina IgA, IgG
AAE nos casos +

17/20

-

17/3483

1:205

Foram considerados celíacos 6 pacientes sem atrofia de vilos
tTG IgA: anti-transglutaminase tissular IgA
AAE IgA: anticorpo anti-endomísio IgA
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A influência do fator genético na DC pode ser comprovada, com
bases epidemiológicas, pelo fato da doença ser mais comum em áreas onde
a freqüência dos antígenos HLA-DQ2 e DQ8 se apresenta elevada45, como
na Europa e nos EUA.39
Considerando-se que uma significativa parcela de brasileiros possui
ancestrais europeus, particularmente nas regiões Sul e Sudeste do país,
infere-se que uma elevada prevalência da doença poderia ser antecipada na
população dessas regiões. Reveste-se de fundamental importância mapear
a prevalência da DC no Brasil e avaliar as diferenças regionais da
população.
A cidade de São Paulo, uma das maiores metrópoles mundiais e a
mais importante do Brasil, revela-se um centro urbano com imensa
variabilidade étnica, devido a uma forte imigração européia. No decorrer do
período de 1885-1961, a estimativa de imigrantes que adentraram no estado
foi de 2.873.320 habitantes, constituindo-se basicamente de italianos
(1.024.076), portugueses (569.175) e espanhóis (462.237)65.
A relevante imigração européia também influenciou sobremaneira os
costumes locais, refletindo nos hábitos alimentares. A quantidade de glúten
ingerido nessa cidade se configura mais elevada que nas regiões norte e
nordeste do país.54. Portanto, diante da interação desses fatores ambientais e genéticos – possivelmente seja ampliada a prevalência da DC
na cidade de São Paulo.
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A capital paulista representa, além disso, um significativo pólo de
migração interna, aumentando consideravelmente a miscigenação da sua
população, e representando, elevada misturas de raças ocorrentes no país.

2 OBJETIVOS

Objetivos

-

21

Determinar a prevalência da DC na população adulta da cidade de São
Paulo, através de rastreamento sorológico em banco de sangue com os
testes anti-endomísio IgA e anti-transglutaminase IgA, confirmando o
resultado com a biópsia do intestino delgado;

-

Correlacionar a ancestralidade entre o no grupo de doadores de sangue
e pacientes diagnosticados como celíacos;

-

Comparar a associação dos testes sorológicos para rastreamento
populacional com a utilização dos testes anti-endomísio IgA e antitransglutaminase IgA isoladamente.

3 MÉTODOS
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ASPECTOS ÉTICOS

Esse estudo, em concordância com as diretrizes éticas internacionais
para pesquisas envolvendo seres humanos, foi devidamente aprovado pela
Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq 276/03)
da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, além do Comitê de Ética da Fundação PróSangue.

3.2

CASUÍSTICA

Foram estudadas 4000 amostras de soros de doadores da Fundação
Pró-Sangue, no período de setembro de 2003 a setembro de 2004, com
idade dos doadores variando de 18 a 65 anos. Para inclusão no estudo, fezse necessário ter residência fixa de no mínimo dois anos na cidade de São
Paulo.

Métodos

24

Após consentimento escrito, os doadores responderam a questionário
específico. As amostras de soro foram centrifugadas e estocadas a -20ºC,
até realização dos testes sorológicos.

3.3

DESENHO DO ESTUDO E ANÁLISE ESTATÍSTICA

O estudo de corte transversal avaliou a positividade dos testes
sorológicos anti-transglutaminase tecidual de cobaia IgA e anti-endomísio
IgA em 4000 soros obtidos no banco de sangue da Fundação Pró-Sangue,
no período de um ano.
Os doadores com exames sorológicos positivos foram convocados
para realizar biópsia duodenal e tipagem de HLA-DQ2 e DQ8, para
confirmação diagnóstica.
Para análise das variáveis nominais e testes das proporções do
grupo de doadores e do grupo dos celíacos foi utilizado o Qui-quadrado ou
teste exato de Fischer, como nível de significância o valor de p<0,05. Para
as variáveis contínuas, o teste t de Student (p<0,05).
A sensibilidade e especificidade dos testes sorológicos foram
calculadas, levando-se em conta a rotina da prática clínica, que considera
pacientes com testes sorológicos negativos como não doentes. Nesse
estudo de rastreamento populacional o número de indivíduos não doentes é
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consideravelmente maior que os doentes, impossibilitando a realização de
exames invasivos, tanto por motivos éticos como logísticos, nos doadores
com exames sorológicos negativos66,67. Em decorrência, não estão incluídos
na nossa amostra o grupo de verdadeiros negativos, baseados no padrão
ouro do diagnóstico da DC- a biópsia duodenal.
Para os cálculos estatísticos foi utilizado o programa GraphPad,
versão 3.06.

3.3.1 Banco de Dados

Todos os doadores voluntários preencheram questionários préestabelecidos

com

dados

demográficos,

avaliação

de

sintomas,

ancestralidade (local de nascimento da 1º, 2º e 3º geração) (anexo A).
Os sintomas digestivos relacionados com a DC foram simplificados e
abordados - dor e distensão abdominal, diarréia e constipação – e, somente
a anemia como sinal sistêmico da doença foi mantido.
Posteriormente, os sujeitos com exames positivos responderam
questionário de sintomas mais amplos e específicos (anexo B).
Os quatro mil questionários foram incluídos em banco de dados do
programa EpiData, versão 2.1 e analisados no programa ANALYSIS do Epi
Info, versão 6.04.
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TESTES SOROLÓGICOS

Os testes sorológicos foram realizados no Laboratório de Investigação
Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM 07) e
em todas as amostras foram feitos testes anti-transglutaminase tecidual de
cobaia IgA (tTg) pela técnica ELISA e teste anti-endomísio IgA (AAE) pela
técnica de imunofluorescência, usando-se cordão umbilical humano como
substrato.
Aos indivíduos, com resultado positivo em pelo menos um dos dois
exames, foram solicitados a realizar exame de endoscopia digestiva alta
com biópsia duodenal, para confirmação diagnóstica.

3.4.1 Teste para anticorpo anti-transglutaminase tecidual
(Técnica realizada de acordo com método utilizado por Dieterich
et al)11

Os orifícios das microplacas (96 orifícios; Corning, NY 14831) foram
cobertas com 1µg de tTG de fígado de cobaia (Sigma, T 5398, EUA) em
100µl de Tris – HCl a 50mmol/L; NaCl a 150mmol/L e CaCl2 a 5mmol/L, pH
7.5, por 2 horas a 37 oC e extensivamente lavados em lavadora de
microplacas (“Biorad Immunowash”) com Tris-HCl a 50mmol/L, NaCl a
150mmol/L, EDTA a 10 mmol/L e Tween 20 a 0,1%, pH 7.4, e as placas
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incubadas em tampão de lavagem (100µl/orifício) por toda a noite a 4oC. Foi
realizada a aspiração das placas, os soros foram diluídos (1/100) no tampão
de lavagem e adicionados aos respectivos orifícios (100µl/orifício),
incubados por uma hora à temperatura ambiente. Após lavagem das placas
(3 vezes), os orifícios foram incubados com anticorpo anti-IgA conjugado
com peroxidase (Sigma, A 0295, EUA) diluído (1/5000) no tampão para
lavagem (100µL/orifício), por uma hora à temperatura ambiente. Os
anticorpos não ligados foram removidos através de extensiva lavagem e a
coloração

promovida

pela

adição

de

100µL/orifício

do

substrato

Tetrametilbenzidina (TMB). Mantida as placas protegidas de luz por
aproximadamente 10 minutos, na seqüência foram bloqueadas com
50µL/orifício de H2SO4 a 1N. As absorbâncias foram realizadas com leitor de
Elisa (Molecular Devices Versa Max Tunable Microplate Reader) a 450nm.
Após

a

subtração

do

branco

com

densidade

óptica

(DO),

normalmente < 0,100, os valores da DO foram multiplicados pela diluição do
soro para obtenção dos títulos de ELISA. Utilizou-se para o cálculo do ponto
de corte um banco de pacientes do laboratório, sendo 44 celíacos e 39 não
celíacos.
A partir da média da DO dos pacientes não celíacos, acrescida de 2
desvios-padrão, foi estabelecido o ponto de corte de 0,488 para os
doadores.
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Teste para anticorpo anti-endomísio

O teste de imunofluorescência para anticorpo anti-endomísio foi
realizado em cortes (2 µm) congelados de cordão umbilical humano
incubados com soros dos pacientes, com diluição inicial de 1:5 no tampão
composto por PBS (solução salina tamponada com fosfato) e Tween 80 a
0,1%, pH 7.2, durante trinta minutos em câmera úmida a 37oC, lavando-se
duas vezes em PBS de cinco minutos cada. Na seqüência, as lâminas foram
incubadas com conjugado anti-IgA humano (Sigma Chemical Co; St Louis,
EUA) marcada com fluoresceína, diluídos em 1:40 com tampão de diluição.
A seguir, foram feitas duas lavagens com PBS e as lâminas incubadas
novamente 30 minutos em câmera úmida a 37

o

C. Consideraram-se

positivos os soros com reatividade a partir de 1/10, com padrão de
fluorescência ao longo da camada muscular das arteríolas do cordão
umbilical, com reforço na membrana externa (Figura 2). A leitura para definir
tanto a positividade, quanto à titulação do AAE (aumento de 400X) foi
realizada em microscópio de Imunofluorescência da marca Zeiss.

Métodos

29

Ilustração do AAE em corte de cordão umbilical humano
A

B

A
B
Figura 2 - A) AAE com padrão de fluorescência ao longo da camada
muscular da arteríola do cordão umbilical humano. B) Detalhe do
reforço do endomísio da fibra muscular
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TIPAGEM DO HLA

A tipagem de HLA-DQ se efetuou em 21 doadores de sangue com
exames sorológicos positivos e em amostra de 180 habitantes da cidade de
São Paulo, utilizado como grupo controle, para análise da prevalência de
HLA DQ2 e DQ8 na população da cidade. O método utilizado para a
determinação do HLA foi realizado utilizando-se o kit SSO-HLA-A e HLA-B
Dynal Biotech (820.01), a partir do DNA extraído através do kit de extração
de DNA da Invitrogen (CS11000).

3.6

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

A endoscopia digestiva alta foi realizada com o aparelho Olympus, com
coleta de dois fragmentos de bulbo duodenal e seis de segunda porção
duodenal. O material obtido foi colocado em papel de filtro para melhor
orientação e fixado em formalina 10%, para posterior processamento e
coloração com hematoxilina e eosina.
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EXAME HISTOPATOLÓGICO

Um patologista e um gastroenterologista realizaram avaliação
histológica, baseada nos critérios de Marsh (Tabela 5), modificados por
Oberhuber34.

Tabela 5 - Classificação histológica de Marsh4 para o diagnóstico da
Doença Celíaca
CLASSIFICAÇÃO

ACHADOS

Tipo 0
(pré infiltrativo)

Sem alterações inflamatórias
Sem alteração na relação vilo/cripta

Tipo 1
(infiltrativo)

Aumento do número dos linfócitos intra-epiteliais (IEL)

Tipo 2
(hiperplástico)

Inflamação e hiperplasia de criptas, com alteração da
relação vilo/cripta

Tipo 3
(destrutivo)

Inflamação grave, criptas hiperplásicas e atrofia de vilo

A modificação da classificação de Marsh realizada por Oberhuber,
objetiva diagnosticar os diferentes graus de atrofia observada na lesão
destrutiva (tipo 3), graduando como alteração discreta, subtotal ou total,
considerando:
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tipo 0 - com a arquitetura normal da mucosa, com menos de 40 linfócitos
intra-epiteliais (IEL) por 100 enterócitos;

•

tipo 1 - com a arquitetura normal da mucosa na qual o epitélio viloso
encontra-se marcadamente infiltrado por linfócitos, com mais de 40
IEL/100 enterócitos;

•

tipo 2 - com a arquitetura dos vilos preservada, mas com o aumento das
criptas (hiperplasia) e mais de 40 IEL/100 enterócitos;

•

tipo 3 - com a presença de atrofia de vilosidades, sendo subdivido em 3
subtipos, dependendo do grau de atrofia vilositária:
•

tipo 3a - caracterizado por discreta atrofia dos vilos, com
hipertrofia de criptas e mais de 40 IEL/100 enterócitos;

•

tipo 3b - com acentuado atrofia vilositária, hipertrofia de criptas e
mais de 40 IEL/100 enterócitos;

•

tipo 3c - com atrofia total dos vilos, hipertrofia de criptas e mais
de 40 IEL/100 enterócitos;

•

tipo 4 - com a atrofia total dos vilos com criptas normais e quantidade de
IEL dentro da normalidade.
Os casos com preservação da relação vilo/cripta e ausência de atrofia

vilositária, mas com aumento dos linfócitos intra-epiteliais vistos na
hematoxilina e eosina foram corados para imuno-histoquímica e posterior
contagem dos IEL34.

4 RESULTADOS
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PERFIL DOS DOADORES DE SANGUE

O rastreamento populacional no banco de sangue contou com a
participação de 1817 mulheres e 2183 homens (54,6%), com idade variando
entre 18 a 65 anos (idade média de 31 anos). Com relação ao quesito
raça/cor, cerca de 75% dos participantes se auto denominavam brancos,
baseado no critério do senso do IBGE68 (Tabela 6).

Tabela 6 - Comparação da composição da amostra de doadores de sangue
segundo raça/cor, com a população do município e do estado de
São Paulo - CENSO 2000
AMOSTRA

RAÇA/COR

Município

Estado

n

%

%

%

Branca

3011

75,3

67,5

70,7

Negra

186

4,7

5,0

4,3

Parda

737

18,5

25,1

22,7

Amarela

50

1,5

2,0

1,2

Indígena

0

0,0

0,1

1,1

TOTAL

3984

100,00

100

100
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A maioria dos doadores são originários da região Sudeste, mais
especificamente no estado de São Paulo (71,8%) - com 19 doadores (0,5%)nascidos em outro país e 26 doadores (0,6%) sem informação do local de
nascimento (gráfico 1).

Gráfico 1 -

Distribuição quanto as regiões brasileiras de nascimento na
amostra dos doadores de sangue da cidade de São Paulo, no
período de setembro de 2003 a setembro de 2004

2,8%
0,3%
78,6%

17,8%

0,5%

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

sul

A maior parte dos doadores de sangue não conhecia a doença celíaca.
Poucos participantes referiam suspeita ou diagnóstico da doença na família
(gráfico 2).
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Gráfico 2 – Doadores de sangue com suspeita ou diagnóstico de Doença
Celíaca em familiares (período de setembro de 2003 a
setembro de 2004)

0,43%

SIM

NÃO
99,58%

Quanto à nacionalidade dos familiares (gráfico 3), 97% apresentam
mães e 95% pais que nasceram no Brasil. O segundo país com maior
percentual foi Portugal, com 0,8% de mães e 1,3% de pais.

Gráfico 3 -

100%

Distribuição percentual da ascendência quanto à nacionalidade
dos familiares na amostra estudada

2,67%
12,25%

11,02%

5,12%
15,12%

90%

14,32%

80%
Outro país

70%

Brasil

60%
50%

Mãe
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Avó
Materno Materna
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Parentes
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Quando se leva em conta conjuntamente primeira, segunda e terceira
gerações, a proveniência mais freqüente de nascimento dos familiares, não
considerando o Brasil, foi a Europa (29,3%) (Gráfico 4) , principalmente Itália
e Portugal (Gráfico 5), seguido pela Ásia (1,9%).

Gráfico 4 -

Distribuição percentual da ascendência das três gerações dos
doadores quanto à nacionalidade, no período de setembro de
2003 a setembro de 2004

3%
29%

68%

Europa

Brasil

Gráfico 5 -

Outros países

Distribuição quanto ao país de nascimento de familiares
europeus na amostra dos doadores de sangue, no período de
setembro de 2003 a setembro de 2004
4,5%

7,8%

13,6%

44,7%

29,4%

Italia Portugal Espanha Alemanha Outros países
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Em relação aos sintomas 11,2% dos doadores de sangue
apresentaram anemia no passado, 21,1% constipação e 29% flatulência.
Quando se faz o cruzamento dos dados das queixas gastrointestinas e
anemia com o sexo dos doadores, percebe-se que a distensão, dor
abdominal e anemia são mais comuns no gênero feminino, com diferença
estatisticamente significativa (p < 0,01).

4.1.1 Resultado de exames

Os 4000 soros foram examinados para os dois testes sorológicos, tTg
e AAE. Houve concordância dos exames positivos em 11 casos, além de 10
com tTG positivo, mas sem correlação com AAE e três casos demonstrando
AAE positivo, mas com tTG negativo.
No banco de pacientes celíacos e controles normais, o ponto de corte
selecionado para a DO da tTG IgA (0,488) apresentou sensibilidade de 75%
e especificidade de 95%. Para a análise de desempenho dos testes
sorológicos na amostra dos doadores de sangue, os valores de
sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e valor preditivo
negativo (VPN) para a tTG, AAE e para a associação de ambos na amostra
(inferindo-se que todos os negativos em ambos os testes sorológicos são
não portadores de doença celíaca) estão na Tabela 7. Quando aplicado o
teste de McNemar para comparar os dois exames, não se detectou diferença
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estatisticamente significativa entre a proporção de resultados positivos de
ambos (P > 0,05).

Tabela 7 -

Valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo
e negativo dos testes sorológicos na amostra

EXAME

S

E

VPP

VPN

tTG

78,5%

99,8%1

61,1%

99,9%1

AAE

71,4%

99,9%1

76,9%

99,9%1

AAE ou tTG +

100%

99,8%1

66,7%

100%1

1

Valores superestimados, considerado que todos os doadores com ambos os testes
negativos são não doentes

A associação dos dois testes sorológicos proporcionou o diagnóstico
de três casos a mais em comparação com a tTG isolado (Tabela 8), e 4
casos a mais em comparação com o AAE isolado (Tabela 9).

Tabela 8 -

Análise do desempenho do teste anti-transglutaminase
isoladamente e em associação com anti-endomísio
Doença Celíaca +

Doença Celíaca -

tTG+

tTG-

Total

tTG+

tTG-

Total

AAE ou tTG+

11

3

14

7

0

7

AAE e tTG-

0

01

0

0

39791

39791

Total

11

31

14

3

39791

39861

:1Valores estimados de acordo com a prática clínica, na qual pacientes com testes
sorológicos negativos são considerados não doentes.
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Análise do desempenho do teste anti-endomísio isoladamente e
em associação com anti-transglutaminase
Doença Celíaca +

Doença Celíaca -

AAE+

AAE-

Total

AAE+

AAE-

Total

AAE ou tTG+

10

4

14

3

4

7

AAE e tTG-

0

01

0

0

39791

3979

Total

10

41

14

3

39831

3986

1

Valores estimados de acordo com a prática clínica, na qual pacientes com testes
sorológicos negativos são considerados não doentes.

Dos 24 doadores com exames positivos, 21 concordaram em realizar
endoscopia digestiva alta com biópsia de duodeno, dos quais dez
apresentaram ambos os testes positivos, três AAE+/tTG- e oito AAE-/tTG+.
Dois dos suspeitos de DC que não realizaram a biópsia duodenal foram
informados da importância de se confirmar o exame, mas se opuseram a
realizar a EDA, bem como a colheita de sangue para tipagem de HLA. O
outro doador não foi localizado por mudança de endereço.
A esofagogastroduodenoscopia se apresentou normal em nove casos
(43%). Quanto à avaliação do duodeno, sete doadores apresentaram
alteração, sendo três casos com aspecto em mosaico da mucosa (14%),
dois com aspecto nodular, um caso de redução das pregas duodenais e um
doador apresentando bulboduodenite erosiva leve.
Quanto à análise histopatológica, baseada nos critérios de Marsh
modificados por Oberhuber34, dois casos apresentaram como único achado
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o aumento dos linfócitos intraepitelias (>40IEL/100 enterócitos), sendo
classificados como tipo 1 (Tabela 10).

Tabela 10 - Distribuição dos resultados de biópsias pela Classificação de
Oberhuber, nos doadores com exames sorológicos positivos
RESULTADO

Número

Tipo 0

5

Tipo 1

2

Tipo 2

0

Tipo 3a

6

Tipo 3b

3

Tipo 3c

5

TOTAL

21

Dos pacientes com atrofia vilositária, seis casos apresentavam atrofia
discreta, classificados como tipo 3a (Figura 2); três com acentuada atrofia,
categorizados como tipo 3b (Figura 2) e cinco casos com atrofia completa
dos vilos e classificados como tipo 3c.
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Cortes histológicos da mucosa
duodenal de pacientes celíacos

Figura 3 - A) Mucosa duodenal evidenciando atrofia vilositária discreta (tipo
3a); B) Mucosa duodenal evidenciando atrofia vilositária
moderada (tipo 3b)
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Os sete sujeitos restantes apresentaram alterações discretas da
mucosa, mas sem preencher os critérios histológicos para a confirmação de
DC. Uma das pacientes classificadas como 3a apresentou atrofia discreta
apenas na biópsia de bulbo, com aumento dos linfócitos intra-epiteliais e
hiperplasia de criptas na biópsia de segunda porção duodenal.
A tipagem do HLA efetuou-se em 21 dos casos com exames positivos
Todos os pacientes celíacos com biópsia comprovando atrofia de vilos,
apresentaram HLA-DQ2 ou DQ8, com dois desses pacientes apresentando
homozigose para o HLA-DQB1* 02 (DQ2) e um para HLA-DQB1*0302 (DQ8).
O resultado da tipagem do HLA nos dois casos com lesão histológica tipo I
não confirmou HLA DQ2/DQ8, bem como em quatro doadores com achados
histológicos não específicos da DC (Tabela 11).
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Tabela 11 – Distribuição dos resultados de exame histopatológico e HLADQ nos pacientes e nos suspeitos de Doença Celíaca
PACIENTES/
SUSPEITOS

HISTOPATOLÓGICO

DQ2/DQ8 +

ZVA

SIM

MCB

NÃO

JLS

inespecífico

NÃO

EPG

NÃO

PG

NÃO

RAF
LCG

Marsh 1

NÂO
NÂO

NGSR

SIM

AVGS

SIM

CTRS

Marsh 3a

SIM

MSR

SIM

JGFS

SIM

CM

SIM

RPPLP

SIM

BMT

Marsh 3b

SIM

FB

SIM

CNR

SIM

AG

SIM

VAS

Marsh 3c

SIM

TACP

SIM

EAG

SIM

Nota: 10 pacientes/suspeitos apresentavam HLA DQ2 e 5 DQ8
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Encontra-se prevalência de HLA DQ2/DQ8 de 36% no grupo controle
dos 180 habitantes da cidade de São Paulo, onde 65 indivíduos foram
positivos para HLA DQ2/DQ8, sendo encontrado um caso positivo para DC,
quando da realização dos marcadores sorológicos nesta amostragem, o que
revela uma prevalência de 1,5% da doença entre portadores de HLA
DQ2/DQ8.

4.2

RESULTADO

DA

PREVALÊNCIA

DE

DC

NOS

DOADORES DE SANGUE

No decorrer das investigações foram confirmados 14 pacientes com
DC baseados nos exames sorológicos, HLA e no achado de atrofia na
biópsia duodenal (Figura 4). A prevalência da DC na nossa casuística
constituiu-se de 1:286 doadores (3,5X1000;95% IC=1,66-5,33).
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Fluxograma da investigação dos doadores

Figura 4 -

4.3

Diagrama do resultado dos exames sorológicos e biópsias no
rastreamento da Doença Celíaca.

PERFIL DOS PACIENTES COM DC

A idade desse grupo de pacientes variou entre 18-51 anos, com idade
média de 26 anos, sendo 64,3% mulheres (relação sexo masculino/feminino
de 1:1,8).
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Quando se avaliou o quadro clínico nenhum paciente demonstrou
manifestação típica de malabsorção intestinal, sendo dois assintomáticos.
Negaram ainda doença hepática e tireoidiana, baixa estatura, infertilidade,
osteoporose e diabetes. A maioria dos pacientes apresentou quadro clínico
leve (Tabela 12), com os sintomas gastrointestinais comuns: flatulência
(78,5%), epigastralgia (28,6%), aftas orais (28,6%) e dor abdominal leve
(21,4%). Dos sinais e sintomas extra-intestinais destacaram-se como os
mais freqüentes: irritabilidade (36%), anemia (35,7%), fadiga (35,7%) e
artralgia (35%). Ao comparar com a amostra de doadores, houve
significância estatística para a maior prevalência de anemia (p=0,01) e
flatulência (p=0,01) nos pacientes celíacos.
Ao analisar os pacientes com atrofia da mucosa mais acentuada
(padrão 3c) em comparação com aqueles com menor grau de atrofia (padrão
3a ou 3b), não houve diferença estatística entre a positividade dos testes
sorológicos, índice de massa corpórea (IMC) ou sintomas. No entanto, os
pacientes com biópsia 3c eram mais jovens (média de idade de 22,2±1,0) do
que os 3a/3b (33,7±10,6), com p=0,035.
Quanto à ancestralidade, nove pacientes (64%) referiam ascendência
européia, sendo os principais países Itália e Portugal (Tabela 13). Um
paciente não sabia informar sobre ancestralidade.
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Tabela 12 – Perfil dos doentes celíacos diagnosticados no estudo
IDADE

HISTOLOGIA

SEXO

ASCENDÊNCIA

tTG*

AAE*

24

F

Ignora

+

+

3b

43

F

+

-

3a

41

M

+

-

3a

21

M

+

-

3c

22

F

+

+

3c

18

F

-

+

3a

51

M

+

-

3b

22

M

+

+

3c

28

F

+

+

3a

41

F

-

+

3a

29

F

+

+

3a

24

M

+

+

3c

22

F

+

+

3b

29

F

-

+

3b

(ANOS)

Brasil

Espanha
Portugal

Portugal e Itália

Itália

(Marsh)

*AAE - anticorpo anti-endomísio
*tTG – anticorpo anti-transglutaminase

Quando comparado com o grupo de 4000 doadores, houve diferença
estatítisca

significativa

quanto

OR=4,40;IC95% 1,48-13,1).

à

ancestralidade

européia

(p=0,008;

5 DISCUSSÃO
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Nesse estudo, a prevalência da DC na casuística comprovada por
biópsia se constituiu de 1:286 doadores (3,5 por 1000; 95% IC=1,66-5,33).
Essa prevalência ocorreu na cidade de São Paulo provavelmente,
pela importante presença de grupos populacionais, principalmente europeus,
que imigraram há várias décadas. Nessa pesquisa, o grupo dos pacientes
celíacos apresentou porcentagem significativamente maior de ascendência
européia, em comparação com a amostra dos 4000 doadores (OR 4,4;
IC95% 1,48-13,12), com p significativo (0,008), fortalecendo essa hipótese
(Gráfico 6).
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Distribuição percentual da ascendência européia na população
dos celíacos e no banco de sangue na cidade de São Paulo,
no período de setembro de 2003 a setembro de 2004

Na Europa, cerca de 25% da população geral apresenta o
heterodimero DQ2 e quando se acrescenta o DQ8, essa porcentagem é
ainda elevada, aproximando-se de 45%39,69. Como a população da cidade de
São Paulo apresenta importante miscigenação com imigrantes europeus, é
provável que a freqüência dos alelos DQ também seja elevada no nosso
meio. A tipagem do HLA-DQ realizada na amostra dos 180 habitantes de
São Paulo encontrou uma prevalência de 36% de HLA DQ2/DQ8, próxima
portanto dos países da Europa. Esse dado confirma a predisposição
genética da DC na cidade, haja vista que cerca de 90-95% dos celíacos
apresentam esses genes.
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Os países mais freqüentes de nascimento dos familiares dos
pacientes celíacos foram Itália e Portugal, com esses achados também
ocorrendo nos familiares dos 4000 doadores de sangue. Nesses países a
freqüência da DC é elevada - estudos na Itália evidenciaram prevalência de
1: 10070 a 1:20564 e em Portugal de 1:13471. Novamente, esses dados
sugerem que a imigração de europeus para o Brasil, provenientes de países
com alta prevalência, contribuiu para a alta freqüência dessa enfermidade na
cidade de São Paulo.
Outros estudos de prevalência realizados no Brasil também sugerem
essa contribuição. No estudo realizado em Curitiba54, todos referiam
ascendência européia, tendo sido encontrado uma prevalência de 1:417
(provavelmente subestimada pela utilização de teste sorológico de menor
sensibilidade e especificidade). Em Ribeirão Preto53, 54,5% dos celíacos
tinham ascendência européia, com prevalência de 1:273. Assim, mantidos
os fatores genéticos e os hábitos alimentares (glúten), a prevalência da
doença celíaca parece ser semelhante, independentemente da região
considerada (gráfico 7).
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Distribuição percentual da ascendência européia na população
dos celíacos de São Paulo, Ribeirão Preto53 e Curitiba54

Os estudos de prevalência da DC frequentemente apresentam
metodologias diferentes, quer em relação à população estudada, população
geral ou grupo de risco, quer com relação aos métodos sorológicos
empregados e definição dos critérios histológicos para diagnóstico da DC.
Esse estudo utilizou alto rigor metodológico com emprego de dois métodos
sorológicos no rastreamento inicial. Além disso, foi considerado celíaco
apenas o doador/paciente com atrofia vilositária (padrão histológico tipo 3 de
Marsh), e presença de HLA DQ2 ou DQ8, diferenciando de outros estudos
da literatura que utilizaram apenas um marcador32 ou que consideraram
padrões histológicos menos característicos31.
A pesquisa foi realizada em banco de sangue com o intuito de obter
amostra representativa da população da cidade de São Paulo. Quando
comparado o perfil da distribuição da raça/cor nos 4000 doadores de sangue
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com o da população da cidade de São Paulo, observou-se que,
proporcionalmente, há semelhança entre as duas populações (Tabela 7).
Resultado semelhante ocorreu entre a clientela do banco de sangue e a
população do estado de São Paulo, sugerindo a abrangência da amostra.
A amostra dos 4000 doadores representativa da cidade de São Paulo,
não obstante, constitui um grupo selecionado do ponto de vista de
morbidades. Tal ocorrência possibilita uma subestimação da prevalência da
DC na população, principalmente pelo viés da exclusão de doadores com
anemia (prevalência em torno de 3% de DC em pacientes com anemia) e
diabetes tipo I (prevalência de 4% de DC em diabetes tipo I)20,72,73.
Além disso, outros fatores contribuíram para a suspeição de uma
maior prevalência da DC na nossa casuística. Ambos os testes sorológicos
utilizam anticorpos da classe IgA, e sabidamente a deficiência de IgA é mais
elevada na população celíaca (2,6%)24, existindo a possibilidade de que
nessa casuística tenha-se resultado sorológico falso negativo. Contudo, uma
pesquisa realizada em doadores de sangue em São Paulo74 demonstrou que
a prevalência da deficiência de IgA seletiva foi de 1:965. Assim, com base
nesses dados, torna-se improvável a presença de pacientes com déficit de
IgA e DC não diagnosticada associada na casuística.
Por fim, em três doadores com exames sorológicos positivos não foi
efetuada a biópsia duodenal, impossibilitando a confirmação do diagnóstico
da DC. Caso estes doadores tivessem aceito o procedimento e fossem
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diagnosticados como celíacos, a prevalência em nosso estudo poderia
chegar a 1:235.
Na intenção de garantir melhor desempenho no diagnóstico da DC na
população de banco de sangue, optou-se pelo emprego de dois exames
sorológicos: os anticorpos anti-transglutaminase de cobaia IgA e antiendomisio

IgA,

ambos

considerados

com

boa

sensibilidade

e

especificidade23.
Vários estudos de prevalência da DC utilizam preferencialmente o
teste tTG IgA para rastrear a doença, por ser de fácil execução, ser realizado
em grande escala e não apresentar variação inter-pessoal, mostrando ainda
suficiente concordância com o AAE, principalmente quando se utiliza a tTG
recombinante humana22,23.
Nessa pesquisa, se realizado somente o teste tTG, não se teria
diagnosticado três pacientes com DC e, por outro lado, caso o teste
escolhido fosse somente o AAE, quatro pacientes não teriam recebido o
diagnóstico correto.
Logo, infere-se que a utilização de apenas um marcador sorológico
em estudo de rastreamento populacional pode conduzir a uma prevalência
subestimada da DC.
Resultado semelhante foi encontrado na pesquisa realizada em
Israel47 que recomenda ser o uso de apenas um exame sorológico, como
teste de rastreamento em população definida saudável, insuficiente para
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estabelecer a real prevalência da DC47. A escolha do marcador sorológico é
de extrema importância no sentido de reduzir ao máximo o número de falsonegativos e falso-positivos, especialmente quando a amostra estudada tem
sua origem da população geral, e, portanto, dita saudável.
Tradicionalmente, o diagnóstico histológico definitivo da DC se
fundamenta nos achados de alterações atróficas da mucosa do duodeno e
jejuno, equivalentes a lesão tipo III de Marsh. Na nossa casuística foram
constatados dois casos com achado tipo 1, com mais de 40 IEL/100
enterócitos, que não foram categorizados como celíacos, reforçando o rigor
metodológico utilizado.
Em uma paciente (AAE+/tTG-) somente foi comprovado o diagnóstico
de DC com achados de atrofia vilositária, graças às biópsias obtidas do
bulbo duodenal, visto que o duodeno distal apresentava somente aumento
dos linfócitos intra-epiteliais e hiperplasia de criptas, confirmando assim, a
relevância da coleta de fragmento de mucosa bulbar para auxílio
diagnóstico, como demonstram alguns relatos na literatura75,76.
De modo geral, os sinais e sintomas inespecíficos foram os
preponderantes no grupo de pacientes confirmados celíacos. Comparando a
frequência de anemia, dor abdominal, diarréia, flatulência e constipação na
amostra dos 4000 doadores com o de pacientes celíacos, certificou-se que
esse grupo evidencia significantemente mais anemia (p<0,013) e flatulência
(p<0,001) que a população controle, corroborando o predomínio do quadro
A
clínico inespecífico da doença 5,12.
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Os doadores confirmados celíacos no exame histopatológico
apresentaram 28% de alteração do duodeno (quatro casos) na avaliação
realizada durante a EDA. Todos os pacientes com modificação típica da
mucosa duodenal, quer com padrão em mosaico, quer com redução das
pregas duodenais, exibiram atrofia de vilos no exame histopatológico. Em
geral, a sensibilidade desses achados varia de 50-94% entre os diversos
estudos na literatura: a redução das pregas duodenais exibe maior
sensibilidade em duas análises77 e o padrão em mosaico em uma78.
Nessa pesquisa os achados endoscópicos apresentaram baixa
sensibilidade como diagnóstico de DC, entretanto, ótima especificidade.
Logo, a biópsia deve ser realizada independentemente da presença ou não
de alteração macroscópica duodenal na investigação da enteropatia glúteninduzida.
Todos os pacientes considerados celíacos com biópsia apresentando
atrofia de vilos apresentaram HLA-DQ2 ou DQ8, confirmando que o
componente genético é fortemente associado à DC. Portanto, a realização
da tipagem do HLA-DQ nos dois casos com lesão histológica tipo 1,
constituiu-se de suma importância para a definição diagnóstica, visto que o
valor preditivo negativo desse teste é alto79 e, por conseguinte, improvável
esse diagnóstico. Tal resultado ocorreu nos cinco pacientes com exames
sorológicos positivos, mas que apresentaram achados histológicos não
característicos: somente um deles apresentou HLA DQ8. Desse modo, é
improvável que esses sujeitos tenham o diagnóstico de DC. A paciente que
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apresenta exame sorológico positivo, HLA DQ8+ e achado histológico
inespecífico será acompanhada no ambulatório, diante a possibilidade de
DC latente.
A importante migração européia constituída por caucasianos há várias
décadas, justifica a prevalência de HLA DQ2/DQ8 na população da cidade
de São Paulo (36%), próximo ao de países europeus (40-45%)39,69,
confirmando a predisposição genética para o desenvolvimento da DC.
O município São Paulo reuniu condições que justificam a alta
prevalência da DC, provavelmente pela importante presença de grupos
europeus que imigraram há várias décadas e pela alta da ingestão do trigo.
Considerado o maior centro urbano do país, com importante foco de
migração interna, que favoreceu a grande miscigenação da sua população,
representa a unidade nacional mais cosmopolita do Brasil.
Os resultados do estudo sugerem que os principais fatores
determinantes dessa prevalência foram uma população oriunda de países da
Europa (percentual da população com HLA DQ2 e DQ8 próxima aos
encontrados em países com alta prevalência da doença), associado
provavelmente ao seu hábito alimentar (consumo de glúten).
A ampliação do conhecimento dos dados de prevalência da doença
celíaca pressupõe novos estudos em centros urbanos e rurais nas variadas
regiões do país, utilizando marcadores sorológicos em doadores de sangue
e na comunidade.
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Nessa perspectiva, o estudo da prevalência se constituiu de
significativo valor por incluir o maior centro urbano do país, detentor de
aproximadamente 6% da população brasileira. Ressalta-se ser uma
representação próxima do perfil da população do Brasil.

6 CONCLUSÕES

Conclusões
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Este estudo permitiu demonstrar que a prevalência da DC em doadores
de sangue na cidade de São Paulo apresenta-se elevada (1:286; 3,5
por 1000; 95% IC=1,66-5,33), revelando semelhança com as dos
países europeus e EUA;

2-

A imigração de europeus para o Brasil, proveniente de países com alta
prevalência de Doença Celíaca, provavelmente contribuiu para a
freqüência elevada da enfermidade na cidade de São Paulo;

3-

A associação de dois testes sorológicos aumentou a sensibilidade no
rastreamento da prevalência da doença na cidade de São Paulo

7 ANEXOS
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ANEXO A – Questionário dos doadores de sangue
QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA CELÍACA
1. PRÉ-REQUISITOS
Local de Nascimento (estado): _______________
Tempo de residência em São Paulo (capital): ( ) > 2 ANOS
( ) < 2 ANOS (excluir)
N° Triagem :000□□□□□□□

DATA: __ __/__ __/2004

2. IDENTIFICAÇÃO
NOME: ______________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:__ __/__ __/19 __ __
3. DADOS PESSOAIS
PESO: _________________ ALTURA: ________________
SEXO: Feminino
COR:  Branca

 Masculino
 Negra

 Amarela

 Parda

 Indígena

4. HISTÓRIA PATOLÓGICA
-DIAGNÓSTICO/SUSPEITA DE DOENÇA CELÍACA:  SIM

 NÃO

-DIAGNÓSTICO / SUSPEITA CLÍNICA DE DOENÇA CELÍACA EM FAMILIARES:
 SIM

QUEM ?________________________________

5. DADOS FAMILIARES:
LOCAL DE NASCIMENTO

 NÃO
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( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ____________( ) IGNORA

AVÔ MATERNO:

( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS_________( ) IGNORA

AVÓ MATERNA:

( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ________( ) IGNORA

BISAVÓS:

( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ___________( ) IGNORA

PAI:

( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ___________ ( ) IGNORA

AVÔ PATERNO: ( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ____________( ) IGNORA
AVÓ PATERNA: ( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ____________( ) IGNO
BISAVÓS:

( ) BRASIL ( ) OUTRO PAÍS ____________( ) IGNORA

6. QUESTIONÁRIO DOS SINTOMAS
•

ANEMIA NO PASSADO ( ) SIM

( ) NÃO

•

DOR ABDOMINAL

( ) SIM

( ) NÃO

•

DIARREIA CRÔNICA

( ) SIM

( ) NÃO

•

CONSTIPAÇÃO

•

GASES

( ) SIM
( ) SIM

( ) NÃO
( ) NÃO

7. DIETA
PÃO/BISCOITO: ( ) Todo dia ( ) 1 a 4 vezes/semana
( ) 15/15 dias ( ) 1vez/mês ou >
MASSAS

( ) Todo dia ( ) 1 a 4 vezes/semana
( ) 15/15 dias ( ) 1vez/mês ou >

TORTAS/BOLO: ( ) Todo dia ( ) 1 a 4 vezes/semana
( ) 15/15 dias ( ) 1vez/mês ou >
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ANEXO B - Questionário Específico Doença Celíaca

Nome:
Data de nascimento:

Peso:

Altura:

Escolaridade:
( ) 1º grau incompleto ( ) 2º grau incompleto

( ) Superior

(

1º grau completo ( ) 2º grau completo
Tabagismo;
( ) não

( ) no passado:

( ) atual: nº cigarro/dia________
Parou faz : _____anos
nº cigarro/dia ______
Cirurgias:
( ) Retirada adenóides: ( )infância

( ) adolescência ( ) adulto

( ) Retirada do apêndice:( )infância ( ) adolescência ( ) adulto
( ) Retirada das amigdalas: ( )infância

Tem filhos ?
( ) não

( ) sim – Quantos: ________

Tem irmãos ?
( ) não

( ) sim – Quantos: ________

Algum familiar nasceu fora do Brasil:
( ) não
( ) sim – Quem/aonde: __________

( ) adolescência ( ) adulto

)

Anexos

Teve infância com saúde:
( ) sim
( ) não – Qual (is) problema (s) ? _______________________
Foi amamentado:
( ) sim – Por quantos meses ?________

( ) não

Você tem (ou teve) algum dessas condições:
( ) Infertilidade ( ) Alergia ao leite vaca ( ) Fraqueza/cansaço
( ) Aborto de repetição ( ) Baixa estatura

( ) Dor nas juntas

( ) Anemia

( ) Gases

( ) Diabetes

( ) Doença da tireóide

( ) Dor de barriga freqüente ( ) Dor de cabeça

( ) Osteoporose

( ) Irritabilidade

( ) Depressão

( ) Doença no fígado

( ) Aftas orais

( ) Queimação

( ) Diarréia, fezes amolecidas frequentemente (+ 3 vezes por dia)
( ) Prisão de ventre (+ de 3 dias sem evacuar)
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