
Doença celíaca (DC) é uma doença do intestino delgado manifestada pela  ingestão de glúten.

 

O glúten é um conjunto de proteínas solúveis em álcool  presentes no trigo, no centeio e na cevada.

Sendo formado por uma rede complexa de proteínas, em especial a gliadina e a glutenina.

 

O glúten é amplamente consumido, sendo comumente utilizado como aditivo em alimentos

processados, atuando na textura, no sabor e na retenção da umidade, conferindo à massa as

propriedades de cozimento desejadas.

 

Apesar dos inúmeros benefícios do trigo, as proteínas do glúten têm a capacidade 

de desencadear respostas imunes patogênicas e reações de hipersensibilidade em 

indivíduos suscetíveis, conhecidas como doenças relacionadas ao glúten (DRGs).

 

As DRGs englobam três tipos principais: doença celíaca (DC), alergia ao trigo (AT) e 

sensibilidade ao glúten não celíaca (SGNC), que afetam cerca de 1 a 7% da população 

mundial.

 

A DC  é caracterizada por uma inflamação crônica da mucosa que pode resultar na atrofia das

vilosidades intestinais, com consequente má absorção, déficit nutricional e suas manifestações

clínicas .Geralmente surge na infância, em crianças entre 1 e 3 anos, mas pode se desenvolver em

qualquer idade,  inclusive em adultos. Além disso, acomete, segundo a Organização Mundial da Saúde

(OMS), 1 a 2% da população mundial.

 

Sinais e sintomas da Doença Celíaca:

 

Dor e distensão abdominais e flatulência. Acometimento da pele, ossos, fígado e sistemas nervoso,

reprodutivo e endócrino .Pode ter atraso do crescimento, anemia ferropriva, eversão da cicatriz

umbilical, atrofia da musculatura glútea, irritabilidade e cabelos secos e quebradiços. Pode, também,

estar associada à dermatite herpetiforme, que ocorre em 10% a 20% dos pacientes, e à neuropatia

periférica, que normalmente está associada à ataxia de marcha.

 

O diagnóstico de DC:

 

Testes sorológicos são realizados utilizando anticorpos antiendomísio (EMA) e os anticorpos

antitransglutaminase tecidual (anti-tTG). Além de, biópsia duodenal.

O tratamento mais indicado para DC é uma dieta sem glúten (DSG) .
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