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Resumo 

Doença celíaca (DC) é uma afecção autoimune intestinal 
induzida pela presença de glúten na dieta de indivíduos 
geneticamente suscetíveis. Através da análise dos 
dados clínicos-laboratoriais, foi traçado o perfil clínico-
epifdemiológico da doença, estabelecendo um padrão 
regional. Foi coletado o resultado anatomopatológico, 
prontuário, exames laboratoriais e de imagem de 163 
pacientes com diagnóstico de DC. 83,44% são mulheres, 
idade média de 32,48 anos, e predomínio de 
apresentação atípica. Devido a ausência de bases 
fisiopatológicas que expliquem tal disparidade no 
acometimento da mulheres, pode-se inferir que a 
proporção real de acometidos é ainda maior. Portanto 
faz-se necessária maior difusão e busca de 
conhecimento a respeito da afecção. 

Introdução  

Doença celíaca (DC) é uma doença autoimune 
desencadeada pela presença de glúten na dieta de 
indivíduos geneticamente predispostos[1,2]. Estima-se 
que a prevalência mundial esteja em 1%, podendo 
chegar a 2,4% em países escandinávos[2,3,4]. Houve 
aumento nas taxas diagnósticas nos últimos 60 anos[5]. 
Trata-se de uma doença que envolve destruição da 
mucosa intestinal mediada por autoimunidade, 
promovendo manifestações intestinais e 
extraintestinais[4]. Essa variedade de apresentações 
pode dificultar o diagnóstico se não for ativamente 
buscado. O padrão-ouro diagnóstico é o 
anatomopatológico da mucosa intestinal evidenciando 
atrofia vilositária e linfocitose intraepitelial[5]. Além disso, 
pode-se fazer rastreamento através de testes genéticos 
(HLA-DQ2/DQ8) e sorológicos (IgA-TTG/EMA). Pode 
estar associada a outras doenças autoimunes[2]. Como 
pior compliação tem-se a longo prazo maior risco de 
malignização intestinal (linfoma e adenocarcinoma)[3]. O 
único tratamento comprovado é a dieta sem glúten[5]. O 
objetivo do estudo foi determinar o perfil clínico de DC no 
Hospital Santa Casa de Maringá. 

Material e Métodos 

Este estudo é transversal retrospectivo com pacientes 
que apresentam alterações histológicas e manifestações 
clínicas de DC; e assintomáticos tratados em Hospital de 
Maringá entre julho/2016 e agosto/2017. Foram 
coletados dados dos prontuários de 163 pacientes, 
quanto aos resultados anatomopatológicos, laboratoriais 
e imaginológicos. Análises descritivas uni e bivariada 
foram feitas para traçar o perfil da DC. Apesar de 

secundárois, os dados são restritos às dependências do 
hospital. Devido a dificuldades impostas pela pandemia 
COVID-19, foi impossibilitada a finalização da coleta e 
análise pela proibição do acesso ao hospital.  

Resultados e Discussão 

Dos 163 pacientes, 136 (83,44%) eram do sexo 
feminino, média de idade: 31,95 anos entre mulheres e 
35,13 anos entre homens. Tempo médio de diagnóstico: 
1,46 anos nas mulheres e 0,88 anos nos homens. 
Número de consultas: 0,88 menor no sexo masculino. 
Evidenciando tanto um atraso na busca por atendimento, 
nos homens, como também maior gravidade. 
Predomínio de apresentação atípica. As doenças mais 
associadas foram: DRGE, enxaqueca, artrite 
enteropática, dermatite herpetiforme, intolerância a 
lactose, doença de crohn e retocolite ulcerativa. 
Tabela 1. Sintomas mais comuns associados a doença celíaca  

Sintomas Freq. Abs. Freq. Rel. (%) 

Dor abdominal 199 22,90 

Vômito 112 12,89 

Diarreia 95 10,93 

Cefaleia 80 9,21 

Conclusões 

Este estudo evidenciou grande disparidade no 
acometimento das mulheres, que indica uma maior 
frequência da DC do que observada em estudos[3]; por 
não haver justificativas fisiopatológicas para tal 
diferença. Além disso, demora-se muito tempo para que 
a DC seja diagnosticada, evidenciando a negligência de 
pesquisas e protocolos. Considerando as manifestações 
que são diversas, apenas com grande suspeição é 
possível chegar ao diagnóstico. Ressalta-se que esses 
achados são preliminares e, diante da urgência em se 
obter mais informações e fatores associados a DC, essa 
pesquisa será prosseguida.  
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