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RESUMO 

 

O presente trabalho busca entender a atuação dos marcadores sorológicos 
na doença celíaca, visto que são os responsáveis pela detecção da doença. Doença 
a qual, é conhecida como intolerância ao glúten (proteína presente no trigo e em 
alguns cereais) desencadeada em pessoas com uma pré disposição genética, 
causando danos severos ao intestino e podendo desencadear outras doenças 
significativas. Os anticorpos mais importantes na doença celíaca, são a antigliadina, 
o antiendomísio e a antitransglutaminase, sendo a última de maior especificidade e 
sensibilidade para a detecção da doença. Porém, a biópsia duodenal é considerada 
o padrão-ouro para a detecção, pois há um grande dano na mucosa intestinal com a 
ingestão do glúten. É uma doença incurável e a única forma de controle, é 
ausentando completamente a presença do glúten na alimentação. A coleta de dados 
para a elaboração do trabalho são de materiais entre os anos 2000 à 2018, em sites 
como Scielo e PubMed, sendo considerado uma pesquisa bibliográfica.   
 

Palavras-chave: Anti-transglutaminase; Anticorpo; Celíaco; Glúten. 
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ABSTRACT 

The present work seeks to understand the performance of serological markers 
in celiac disease, since they are responsible for the detection of the disease. A 
disease that is known as gluten intolerance (a protein present in wheat and some 
cereals) that is triggered in people with a genetic predisposition, causing severe 
damage to the intestine and may trigger other significant diseases. The most 
important antibodies in celiac disease are antigliadin, antiendomysium and 
antitransglutaminase, being the last one of greater specificity and sensitivity for 
detecting the disease. However, duodenal biopsy is considered the gold standard for 
detection because there is great damage to the intestinal mucosa with the ingestion 
of gluten. It is an incurable disease and the only form of control, is completely absent 
the presence of gluten in food. The data collection for the elaboration of the work are 
of materials between the years 2000 to 2018, in sites like Scielo and PubMed, being 
considered a bibliographical research. 
 

 

Key-words: Anti-transglutaminase; Antibody; Celiac; Gluten. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença celíaca é conhecida pela intolerância à ingestão do glúten em 

pessoas com uma predisposição genética, sendo apresentado pelos indivíduos 

portadores dessa condição sinais e sintomas característicos. Os principais testes 

utilizados para a detecção da doença celíaca são antitransglutaminase, a 

antigliadina e o antiendomísio.  

É importante o conhecimento das ações dos marcadores para a identificação 

e controle da doença, principalmente onde o paciente se encontra em nível 

assintomático, não apresentando aspectos clínicos, podendo a vir ser descartado o 

diagnóstico erroneamente. Os marcadores sorológicos também são utilizados para 

identificar os indivíduos que deverão submeter-se à biópsia de intestino delgado. 

Os marcadores sorológicos atuam na identificação de anticorpos contra a 

gliadina, endomísio e transglutaminase, estes que são considerados os principais 

marcadores da doença celíaca e podem ser feitos pelas técnicas de Elisa e IFI, a 

depender do anticorpo procurado.  

Diante do tema proposto, o presente estudo teve como objetivo geral 

entender a função da anti-transglutaminase no diagnóstico da doença celíaca. E 

como objetivos específicos; estudar a atuação dos marcadores sorológicos no 

diagnóstico da doença celíaca; descrever a ação da anti-transglutaminase na 

detecção da doença celíaca; demonstrar a associação dos marcadores sorológicos 

com a biópsia duodenal. 

O seguinte trabalho se tratou de uma pesquisa bibliográfica, com revisão de 

literaturas dos tipos qualitativas e descritivas. Com coletas de dados feitas em 

materiais dos anos de 2000 até 2018, predominou-se dos últimos 10 anos, em sites 

como Google acadêmico, Scielo e PubMed. Conteve palavras chaves como: Doença 

celíaca, marcadores sorológicos e antitransglutaminase. 
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2. A DOENÇA CELÍACA E SEUS MARCADORES 

 

A doença celíaca é considerada uma enteropatia crônica e permanece como 

um desafio para a clínica e investigação, pois suas manifestações podem ser 

diferentes em determinados pacientes. Ela se desenvolve em pessoas susceptíveis, 

após a ingestão de uma proteína da farinha de trigo e de outros cereais, conhecida 

por glúten. Nestas pessoas, a ingestão desta substancia conduzirá à infiltração da 

mucosa intestinal por linfócitos intra-epiteliais CD8+ e CD4+ da lâmina própria, o que 

levará, por último a hiperplasia criptal e atrofia vilosa. O processo inflamatório que 

será desencadeado pode levar à má absorção de vários nutrientes importantes para 

o desenvolvimento humano (LOPES et al., 2008).  

Existem associações com determinados tipos de patologia, como a doença 

tiroideia autoimune e a diabetes tipo 1.  

Segundo Pratesi e Gandolfi (2005) a doença celíaca (DC) pode ser 

considerada em todo mundo como um problema de saúde publica, devido à alta 

prevalência e morbidade. É uma doença que tem potencial de afetar qualquer órgão 

e não somente o trato gastroentérico, como se pensava antigamente. E o 

aparecimento dos primeiros sintomas pode ocorrer em qualquer idade e sexo. 

Foi realizado um teste pela ACELBRA-SC com 145 celíacos, onde foram 

obtidos os seguintes resultados para a frequência dos sintomas entre os sexos. 

Como podemos ver na figura 1. 

 

          Figura 1 - Percentual de sintoma entre as mulheres (n=99) e homens (n=46).  
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    Fonte: ACELBRA (2004) 
 
 

Na figura 1 se observa o predomínio de sintomas atípicos da doença nas 

mulheres como, afta, constipação e anemia. Enquanto nos homens predominaram-

se os sintomas mais típicos como, diarreia e baixo peso. 

De acordo com Liu et al. (2014) o teste sorológico é considerado o primeiro 

passo na procura de possíveis celíacos, graças a sua alta especificidade, 

sensibilidade e por serem pouco invasivos. O indivíduo deve estar ingerindo glúten 

em sua dieta no momento da coleta das amostras sanguíneas, pois os anticorpos 

dosados no soro são produzidos durante o processo da doença. 

Entende-se que a os testes sorológicos, são os maiores marcadores de 

infecção (antígeno e anticorpo). Os principais testes utilizados para a detecção da 

doença celíaca são antitransglutaminase (TTG) IgA e/ou IgG, que é o mais sensível 

e eficaz para a identificação da doença. A antigliadina (AGA) IgA e/ou IgG, que é 

mais utilizado em crianças com menos de 24 meses, que ainda não produzem 

antitransglutaminase. E o antiendomísio (EMA) IgA, que serve como uma 

confirmação para a positividade do teste de anti-TTG (LIU et al., 2014). 

 
Figura 2 - Testes sorológicos para a doença celíaca 

 
FONTE: ACELBRA (2004). 
 

Na figura 2 podemos ver uma comparação de sensibilidade e especificidade 

entre os testes de antigliadina, antiendomísio e antitransglutaminase. Nota-se que a 

antitransglutaminase é o teste mais sensível e específico. 

 

2.1 ANTIGLIADINA 

De acordo com Sipahi et al (2000) os anticorpos antigliadina são encontrados 

no sangue, na saliva e em secreções gastrointestinais. Uma grande parte desses 
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anticorpos está presente também nas secreções duodenais dos pacientes com 

doença celíaca, tendo uma relação até com o grau de dano da mucosa. 

O anticorpo antigliadina quando comparado com o antiendomísio e a 

antitransglutaminase, é o menos utilizado, devido a menor especificidade e 

sensibilidade. De acordo com as autoras, o anticorpo antigliadina é o marcador mais 

antigo e é determinado pelo método ELISA. Seus valores de referência podem 

mudar de acordo com os laboratórios e sua eficácia é difícil de definir, pois os dados 

disponíveis em literaturas são diferentes, o que dificulta a comparação (SILVA; 

FURLANETTO, 2010).  Sua especificidade é de aproximadamente 90% e 

sensibilidade de 85% a 90%. Portanto, há outros testes com um melhor desempenho 

diagnóstico. 

De acordo com Lopes et al. (2008) a gliadina é definida como a fração tóxica 

do glúten de trigo. É um componente solúvel no álcool, contendo 4 subfrações na 

electroforese: α, β, γ e ω-gliadina, e possui diferentes graus de toxicidade para os 

celíacos. Porém novos desenvolvimentos científicos trazem alguma esperança, 

buscando a descoberta de uma enzima conhecida como propil-endopeptidase, que é 

capaz de degradar os peptídeos imunoestimulantes de gliadina.  

Almeida e Sá (2009) afirmam que a antigliadina é de uso em laboratórios 

desde as décadas de 70 e 80, após o desenvolvimento das técnicas de 

imunofluorescência, radioimunoensaios e ensaios imunoenzimáticos. A antigliadina é 

detectada no soro de celíacos não tratados e da mesma forma no soro dos 

assintomáticos, e a partir do momento de retirada do glúten da alimentação, seus 

níveis ficam reduzidos, até que se normalizem os níveis no período de um ano. 

  

2.2 ANTIENDOMÍSIO  

De acordo com Furlanetto e Silva (2010), os anticorpos antiendomísio 

também conhecido como EMA, se ligam ao endomísio, que é um tecido conjuntivo 

localizado ao redor do músculo liso. É detectado por imunofluorescência indireta e é 

um método que necessita de mais tempo para a realização. Para a efetuação desse 

teste, usa-se cordão umbilical humano e esôfago de macaco (sendo o último mais 

sensível) como substrato para a realização do teste. 

O anticorpo antiendomísio, é um dos testes mais específicos para o 

diagnóstico sorológico da doença celíaca, comparado até com a 

antitransglutaminase, porém é mais caro e necessita de pessoas mais capacitadas 
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para o manuseio dos aparelhos e leituras de lâminas. No caso de crianças, vale 

ressaltar que é o menos utilizado, pois o EmA (antiendomísio) é menos frequente em 

crianças com menos de 24 meses (LIU et al., 2014).  

Sipahi et al. (2000) afirmam que o anticorpo antiendomísio também pode ser 

encontrado em pessoas com dermatite herpetiforme. E o teste para o anticorpo EmA 

IgA tem mais de 90% de sensibilidade e atinge 100% de especificidade, portanto, é 

muito útil no diagnóstico da doença celíaca. 

 

2.3 ANTITRANSGLUTAMINASE 

Para Lopes et al. (2008) a antritransglutaminase é baseado no método de 

ELISA, por isso ele acaba sendo o mais fácil de interpretar e também o mais 

aconselhado para programas de rastreio de maior dimensão. 

Os anticorpos antitTG são direcionados contra a enzima tecidual 

transglutaminase, que é constituído no autoantígeno característico da doença 

celíaca. E essa enzima tem um papel muito importante na estimulação da resposta 

imune contra o glúten (LIU et al., 2014).   

Sipahi et al. (2000) diz que atualmente a transglutaminase tissular representa 

o principal antígeno endomisial na doença celíaca. Por ser o marcador mais 

específico e sensível, o próximo capítulo será dedicado só para a 

antitransglutaminase. 
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3. AÇÃO DA ANTITRANSGLUTAMINASE 

 

Brandt e Silva (2008) afirmam que os testes sorológicos permitem rastrear de 

forma menos invasiva o maior número de pessoas, assim, assegurando que formas 

clínicas leves, com sintomas que não são característicos ou até mesmo os 

indivíduos assintomáticos sejam identificados o quanto antes. Adiantando assim o 

tratamento adequado, já que a DC ainda é vista como uma doença rara. 

A antitTG é o anticorpo contra a transglutaminase tecidual, que é a enzima 

responsável pela deaminação da gliadina na lamina própria. Este teste é realizado 

pelo método de ELISA e utiliza como substrato a proteína do porco guinea - primeira 

geração (com a sensibilidade de 90% e a especificidade de 95,3%) células 

derivadas de eritrócitos humanos (sensibilidade 95,1 e especificidade 98,3) ou 

recombinante humano – segunda geração, de acordo com Furlanetto e Silva (2010) 

Segundo Antunes et al. (2006) os anticorpos antitranglutaminase tecidual de 

isótipos IgA, estão presentes no soro de pessoas com doença celíaca, e a 

identificação da especificidade antigênica destes anticorpos tornou possível o 

desenvolvimento de testes que não precisam de leituras subjetivas, como acontece 

no método de IFI.  

Os anticorpos antitransglutaminase são direcionados contra a enzima tecidual 

transglutaminase, que se constitui no autoantígeno característico da doença celíaca. 

Logo, essa enzima possui um papel de extrema importância em estimular a resposta 

imune contra o glúten. Deve-se levar em consideração que concentrações muito 

altas de antitTG são altamente sensíveis e específicas para a DC e possuem uma 

correlação direta com o grau de atrofia vilositária. No entanto, valores baixo e/ou no 

limite podem ser encontradas também em outras doenças sem ser a DC, como em 

inflamações, doenças autoimunes, câncer, doenças hepáticas, psoríase e infecções. 

Em um estudo, o teste de antitTG IgA foi proposto como teste inicial para DC. E ao 

se juntar com a detecção de EmA (anticorpo antiendomísio), foi considerado os 

melhores exames laboratoriais para predizer DC. Porém, existem casos de 

pacientes com deficiência de IgA, ocorrente em cerca de 1,7-2,6% dos pacientes 

com DC, o que pode gerar um resultado falso-negativo. Por isso, sempre deve ser 

realizado a dosagem de IgA sérica total e, quando necessário, devem ser dosados 



 19 

os anticorpos do tipo IgG, que possuem menos sensibilidade e especificidade,  (LIU 

et al., 2014).  

Almeida e Sá (2009) afirmam que  a antitransglutaminase  é pertencente à 

classe de enzimas que são dependentes de cálcio e catalizam a ligação cruzada 

entre os resíduos de glutamina e lisina em substratos protéicos. E reafirmam 

também que por ser um teste de grande especificidade e sensibilidade, e também 

pela forma simples de execução, é considerado um teste de grande valia na área 

clínica.  

De acordo com Nobre et al. (2007) os AAE (antiendomísio) reconhecem a 

transglutaminase tecidular e são identificados por imunofluorescência indireta. Os 

AAT (antitransglutaminase) de classe IgA apresentam uma excelente sensibilidade 

(95-100%), e uma especificidade de 90-100%. 

A pesquisa do anticorpo antitransglutaminase tecidual, é importante  na 

investigação sorológica para DC por ser realizada através da técnica de ELISA, o 

que a torna de mais fácil execução, fornecendo resultado quantitativo e não 

dependente de operador e, ainda, por apresentar sensibilidade e especificidade que 

se assemelham ao do anticorpo anti-endomísio, de acordo com Brandt e Silva 

(2008) )  

Furlanetto e Silva (2010) afirmam que a antitransglutaminase é o teste 

sorológico mais eficiente para a  detecção da doença celíaca, e é considerado fácil, 

por poder ser realizado com uma simples amostra de sangue do dedo do paciente.  

Segundo Almeida e Sá (2009) a transglutaminase tecidual está presente em 

todo o corpo e é uma enzima secretada por vários tipos de células, onde sua função 

fisiológica ainda não é bem definida, porém, há evidências na sua atuação na 

formação e estabilização da matriz extracelular. 

Na figura 3 podemos ver os sinais e o risco de doença celíaca. 

 

FIGURA 3. Diagnóstico da Doença Celíaca. 
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FONTE: PORTAL PED - 2018 

 

Almeida e Sá (2009) afirmam que os marcadores sorológicos são uma forma 

muito utilizada para a detecção da doença, porém há também a biópsia duodenal, a 

qual falaremos no próximo capítulo. 
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4. A BIÓPSIA INTESTINAL 

 

Segundo Lopes et al. (2008) o método para o estabelecimento do diagnóstico 

da doença celíaca é a biópsia intestinal, preferencialmente sendo realizada duas 

vezes, antes e após a instituição de dieta sem glúten. Para esses autores, mesmo 

que em um exame sorológico, dê positivo para qualquer anticorpo, deverá ser feita a 

biópsia intestinal para a confirmação da doença. 

Araújo et al. (2010) diz que a doença celíaca é manifestada através do 

contato da gliadina com as células do intestino delgado, provocando uma resposta 

imune, com a produção de anticorpos. Para Bahia et al. (2011) quanto antes for 

descoberta a doença, melhor, já que o tratamento adequado diminui o risco de 

possíveis complicações que podem ocorrer nos pacientes que não são tratados.  

A ingestão de cereais que contenham glúten por celíacos, acaba prejudicando 

o intestino delgado. Atrofiando e achatando suas vilosidades e assim, conduzindo à 

limitação da área disponível para absorção de nutrientes necessários para o 

organismo. Por isso, o único tratamento cabível é a exclusão total do glúten na 

alimentação, é o que afirmam Araújo et al (2010). Antunes et al. (2006) completa 

dizendo que a dieta sem glúten só deve ser iniciada quando houver alterações da 

mucosa gástrica. Lopes et al. (2008) afirmam que com o corte do glúten por cinco ou 

mais anos, parece eliminar o risco de aparecimento de típicas neoplasias. Para 

Almeida e Sá (2009) as alterações histológicas que ocorrem, são principalmente nas 

camadas superior e média do intestino. Na endoscopia o aspecto da mucosa 

intestinal varia de acordo com a severidade da doença, é o que afirmam Lopes et al 

(2008). 

Segundo Nobre et al. (2007) as biópsias devem ser efetuadas na segunda ou 

na terceira porção do duodeno, para assim evitar a distorção produzida pelas 

glândulas de Brünner e a duodenite péptica. 

Na figura 4 podemos ver a diferença de um intestino com vilosidades normais 

e como fica quando estão atrofiadas. 
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FIGURA 4: Vilosidades intestinais 

   . 

FONTE: ACELBRA-2004 

 

Como podemos ver na figura 4, há uma atrofia nas vilosidades do intestino. O 

que acarretará em dificuldades de absorção de nutrientes essenciais. 

 

4.1 ASSOCIAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS COM A BIÓPSIA 

DUODENAL. 

 

De acordo com Antunes et al (2006) a pesquisa dos anticorpos séricos, como 

a anti-gliadina, anti-reticulina, anti-endomisio e a anti-transglutaminase, ajuda no 

diagnóstico e ainda permite selecionar quais os indivíduos realmente necessitarão 

da biópsia. Porém, para se confirmar o diagnóstico é necessário que seja feita a 

biópsia do intestino delgado. Bahia et al. (2011) também afirmam que os marcadores 

sorológicos são importantes para a triagem dos pacientes a serem submetidos à 

biópsia para a definição do diagnóstico da doença. Porém, destacam a importância 

de estabelecer os pontos de cortes para cada kit utilizado e população estudada, 

visto que, há uma grande possibilidade de resultados falso-positivos, secundária à 

alta prevalência de outras enteropatias no nosso meio. 

Segundo Bahia et al. (2013) mesmo sendo de suma importância, até o 

momento, os marcadores sorológicos para a doença celíaca não substituem o 
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exame histopatológico do intestino delgado, visto que, continua sendo considerado o 

padrão-ouro para o diagnóstico da doença. 

 

4.2  CLASSIFICAÇÃO DE MARSH DA DOENÇA CELÍACA 

 

No ano de 1992, Marsh veio revolucionar o conceito de que a DC requeria 

apenas de identificação de atrofia vilositária. Amplificando o espectro das alterações 

histológicas decorrentes da sensibilidade ao glúten e acentuando o seu caráter 

dinâmico e evolutivo. Ele classificou em 5 tipos: O tipo 0 que é o pré-infiltrativo - 

normal, tipo 1 que é infiltrativo – a arquitetura da mucosa é preservada com marcado 

infiltrado linfocitário do epitélio viloso, tipo 2 que é o hiperplásico – linfocitose intra-

epitelial e hiperplasia das criptas de Lieberkuhn, tipo 3 que é o destrutivo -  há atrofia 

vilositária, e o tipo 4 que é hipoplásico -  lesão irreversível da mucosa, sem resposta 

à suspensão antigênica e possivelmente relacionada com a emergência de um clone 

maligno de células T, é o que afirmam Nobre et al. (2007) 

Na figura 5 conseguimos ver a diferença do intestino. Nota-se que o intestino 

vai perdendo suas vilosidades de acordo com o tipo de Marsh. 

 

FIGURA 5: A Classificação Endoscópica da DC e sua correlação com a histologia 

 

FONTE: ENDOSCOPIA TERAPEUTICA – 2015 

 

De acordo com Lopes et al (2008) o aspecto da mucosa intestinal vai variar 

de acordo com a severidade da doença. Na doença celíaca latente, geralmente não 
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é mostrada anomalias grosseiras, notando-se a existência de pregas intestinais 

normais. Na doença ativa poderão ser apresentadas nodulações, conhecida como 

festonamento. Na doença severa, as pregas se encontram diminuídas em tamanho e 

número, ou encontram-se completamente ausentes. Também pode ser encontrado 

um padrão em mosaico dos vasos sanguíneos. Na doença celíaca severa existe 

dano visível dos enterócitos, com vacuolação citoplasmática, diminuição do tamanho 

e fácil deslocamento da membrana basal. A classificação de Marsh da doença 

celíaca, traduz as alterações histológicas detectadas em relação ao espectro da 

doença. 

Na figura 6 podemos ver a classificação de Marsh. Na figura acima foi 

apresentado os tipos de Marsh e o que ocorre nas criptas e vilosidades. Nota-se que 

a tipo 3 é considerada a pior, pois é uma lesão destrutiva.  

 

FIGURA 6: Classificação de Marsh da Doença Celíaca. 

 

FONTE: MEDICINA INTERNA-2008 

 

Segundo Nobre et al. (2007) a identificação de linfócitos intra-epiteliais ao 

longo da vilosidade ou predominando no topo da mesma, com perda do padrão 

normal em decrescendo, é sugestiva de doença celíaca. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou mostrar a doença celíaca e como é a sua 

atuação. Por ser uma doença pouco falada, acaba se tornando menos conhecida, 

porém, a sua ocorrência é maior do que se imagina. Também foram abordados os 

principais anticorpos envolvidos nesse processo, como a antigliadina, o 

antiendomísio e a de maior relevância, a anti-transglutaminase. 

Como foi falado nos capítulos anteriores, a doença celíaca é uma intolerância 

ao glúten, que é uma proteína presente na farinha de trigo e em outros cereais, em 

pacientes que já apresentam uma pré disposição genética. E a anti-transglutaminase 

é o anticorpo com maior especificidade e sensibilidade na detecção.   

Por fim, vimos que a melhor forma de detecção da doença celíaca é biópsia 

intestinal, sendo feita na segunda e terceira porção do duodeno, pois com a ingestão 

do glúten, ocorrem danos nas vilosidades do intestino, o que torna difícil a absorção 

de nutrientes essenciais para um bom desenvolvimento nutritivo, e podendo 

desencadear outras doenças relacionadas.  

Quanto antes for descoberta a doença, mais rápido começará o tratamento 

para o controle da doença. Visto que, é uma doença autoimune e que não possui 

cura. Apenas a exclusão total do glúten da alimentação, irá controlar os sintomas da 

doença. 
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