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RESUMO
A Espondilite  Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória  crônica que afeta  o esqueleto axial,  coluna vertebral  e
articulações sacroilíacas, podendo também atingir articulações periféricas. A EA leva a diversas consequências na vida
de seus portadores, como a perda de produtividade no trabalho, limitações físicas e emocionais devido à dor crônica,
levando ao comprometimento da qualidade de vida, perda de autoestima, ansiedade e depressão. Já existem estudos
sobre a influência da dietoterapia na reumatologia geral, em específico na artrite reumatóide (AR), e pela semelhança
sintomática da AR com a EA, deve-se levar em consideração a dietoterapia,  a fim de evitar alimentos alérgenos e
inflamatórios, sendo o glúten um dos relacionados com a amenização sintomática da doença.  Este projeto possui como
objetivo identificar a relação entre a ingestão de glúten e a doença EA, a fim de analisar a presença de sintomas e
inflamação.  Trata-se  de  um  estudo  quantitativo  e  caso-controle,  no  qual  serão  avaliados  pacientes  adultos
diagnosticados com a doença EA, com e sem o uso do glúten na dieta, e que realizam acompanhamento em uma clínica
de reumatologia privada, localizada em Maringá-PR. Para obtenção dos dados será utilizado um questionário estruturado
com variáveis relacionadas ao estudo, coletadas face a face com a paciente e também a partir dos dados prontuários.
Para análise estatística as informações obtidas serão tabuladas através de análise descritiva e inferencial, por meio do
programa Epi Info 3.5.1. 

PALAVRAS-CHAVE: Espondilite Anquilosante; Glúten; Inflamação; Sintomas.

1 INTRODUÇÃO

A Espondilite Anquilosante (EA) é uma doença inflamatória crônica que afeta o esqueleto
axial, a articulação sacroílica e a coluna vertebral. Afeta também as articulações periféricas em até
30% dos  casos,  gerando  um comprometimento  funcional  significativo  (CARETTE  et  al.,  1983).
Possui predominância em homens de 3:1, e na mulher a doença costuma ser mais passiva e com
envolvimento articular mais periférico do que axial, iniciando os sintomas entre a puberdade e os 35
anos, com o auge na segunda década de vida (SKARE, 2007).

Dados  epidemiológicos  demonstram  que  a  mesma  acomete  cerca  de  0,1%  a  1,4%  da
população  geral,  gerando  um  forte  impacto  social  e  principalmente,  econômico,  uma  vez  que
acontece com maior incidência em pessoas com menos de 40 anos de idade (BOONEN, 2002),
fazendo com que 31% se tornem incapazes de trabalhar e 15% sofram por mudanças em sua vida
profissional, como por exemplo, redução de horas trabalhadas, mudanças de emprego e até mesmo
a aposentadoria precoce (BARLOW et al., 2001). 

Os fatores de risco da EA ainda não são totalmente definidos, porém a teoria mais aceita até
hoje  inclui  o  marcador  genético  definido  como HLAB-27,  que está  presente  em 7% a 10% da
população  mundial,  ou  seja,  o  indivíduo  que  apresenta  este  marcador  genético  pode  ou  não
desenvolver a doença. Quando esse marcador genético for positivo, há uma estimativa de 20% de
chance de o indivíduo desenvolver a EA, todavia, 90% dos pacientes brancos com a patogenia,
possuem HLAB-27 positivo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2012). Uma vez que
não  poderíamos  explicar  a  ocorrência  da  doença  em quem é  negativo  para  esse  antígeno  de
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histocompatibilidade, o marcador genético HLAB-27 não é o único fator determinante da doença
(SKARE, 2007). 

A  EA  leva  a  diversas  consequências  na  vida  de  seus  portadores.  Além  da  perda  de
produtividade no trabalho (PPT), os pacientes possuem limitações físicas e emocionais devido à dor
crônica que faz parte do conjunto de sintomas, levando ao comprometimento da qualidade de vida,
perda de autoestima, ansiedade e depressão (BARLOW et al., 2001). O diagnóstico da doença é
muito  complexo  e  inclui  diversos  fatores  relacionados,  como  a  presença  de  Sacroileíte
(diagnosticada quando há alterações radiológicas menores, possibilitando um diagnóstico precoce),
marcador genético HLAB-27 (elemento variável) e Artrite Reumatóide, principalmente em mulheres
(SKARE, 2007).

Diante do estágio da doença, podem aparecer os sintomas específicos de acordo com o local
mais  afetado,  por  exemplo,  o  paciente  pode  apresentar  manifestações  pulmonares  (-1%),
neurológicas (-5%), renais (-10%), cardiovasculares (-10%), gastrintestinais (10%) e Uveíte (-25%),
que ocorre em pacientes HLAB-27 positivos. A complicação extrema da EA são fraturas na coluna
cervical causadas pela pouca elasticidade das articulações, podendo levar à quadriplegia caso a
fratura danifique a medula, bem como outras complicações mais brandas como febre, fadiga e perda
de peso (SKARE, 2007).

Já existem estudos sobre a influência da dietoterapia na reumatologia geral, em específico na
artrite  reumatóide  (AR),  e  pela  semelhança  sintomática  da  AR  com  a  EA,  deve-se  levar  em
consideração  que  a  dietoterapia  pode  sim  ser  uma  alternativa  de  tratamento  para  a  EA.  Os
tratamentos nutricionais nesses casos consideram uma dieta balanceada, terapias alternativas com
ácido  fólico  combinado  com  metotrexato,  vitamina  D  e  cálcio  combinados  com  prednisona,
suplementação com vitamina B6, uma vez que sua absorção é diminuída em pacientes com AR e
EA;  jejum  seguido  de  dieta  vegetariana,  consumo  de  ômega  3  em  maior  quantidade  que  o
recomendado e a principal terapia: evitar alimentos alérgenos e inflamatórios, sendo o glúten um dos
relacionados com a amenização sintomática da doença (CHEMIN, 2013). 

O  glúten  é  uma  mistura  de  proteínas  prolaminas,  que  se  dividem  principalmente  em
gluteninas e gliadinas, que estão presentes no trigo, aveia, cevada e centeio. As proteínas do glúten
são altamente resistentes a hidrólise mediada pelas proteases do trato gastrointestinal  humano,
resultando em uma crescente oportunidade de formação de proteínas patogênicas que levam o
indivíduo geneticamente predisposto, à doença celíaca ou alergias devido à grande probabilidade
inflamatória  deste nutriente.  Existe  também uma hierarquia de toxicidade e reconhecimento dos
peptídeos pelas células T. Recentemente, existem vários métodos de detoxificação dos peptídeos
do glúten no organismo, sendo a mais comum à dieta sem glúten (DSG), que tem provado sua
eficácia  em  programas  de  prevenção,  terapias  enzimáticas  e  correção  dos  caminhos  de
patogenicidade  do  glúten.   Um  estudo  aprofundado  da  intolerância  ao  glúten  e  seus  outros
mecanismos, podem levar a novas formas de tratamentos de transtornos relacionados ao glúten
(BALAKIVERA; ZAMYATNIN, 2016). 

O glúten por ter uma resposta imune bastante aguçada, pode estar associado a diversas
doenças,  como  a  ARTRITE  REUMATÓIDE,  acidose  tubular  renal,  alveolite  fibrosante,  asma  e
atopia, câncer do intestino delgado, cirrose biliar primária, coarctação da aorta, deficiência de IgA,
diabetes mellitus, doenças da tireóide, epilepsia com calcificações cerebrais, fibrose cística, linfoma,
lúpus, psoríase, síndrome do intestino irritável, entre outras (KOTZE, 2006).

Este  projeto  criou  vida  a  partir  do  dia  que  minha  mãe  R.S.V.  (portadora  de  Espondilite
Anquilosante) eliminou de sua dieta o Glúten, e a partir disto, seus exames de VHS (Velocidade de
hemossedimentação) e PCR (Proteína C Reativa) diminuíram bruscamente e os sintomas da doença
retardaram, uma vez que o nível de inflamação diminuiu e consequentemente as dores. 
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Em virtude disto, este trabalho torna-se extremamente importante, visto que no Brasil, não
existem  estudos  relacionando  a  ingestão  do  glúten  com  a  doença  autoimune  Espondilite
Anquilosante.

Desta  maneira,  diante  do  exposto,  levanta-se  o  seguinte  questionamento:  as  interações
patogênicas do glúten afetam diretamente os pacientes com Espondilite Anquilosante?

     
2 OBJETIVO

Identificar a relação entre a ingestão de glúten e a doença Espondilite Anquilosante, a fim de
analisar a presença de sintomas e inflamação. 

3 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa  a  ser  realizada  será  de  caráter  quantitativo  e  caso-controle.  O estudo  caso-
controle  inicia  com a identificação  de um grupo  de  casos ou  doentes,  e,  após,  a  seleção dos
controles, para buscar conhecer a exposição a suposto fator relacionado a doença (MENEGHEL,
2015). Sendo que neste estudo o fator estudado será a relação com o glúten. No caso da pesquisa,
os  sujeitos  serão  pacientes  adultos  diagnosticados  com  a  doença  auto  imune  Espondilite
Anquilosante, que realizam acompanhamento em uma clínica de reumatologia privada, localizada
em Maringá-PR. 

Os adultos serão diagnosticados de acordo com o laudo médico, sendo analisado aqueles
com diagnóstico descoberto nos últimos 12 meses antes da entrevista. Serão selecionados como
casos os pacientes que realizarão uma dieta isenta de glúten. Para controles, serão selecionados
aqueles pacientes que não realizarão como tratamento a dieta isenta de glúten, pareados por idade
(dp 5 anos). Serão excluídos do estudo os pacientes que apresentarem diagnóstico superior a 12
meses no momento da entrevista. 

A pesquisa será feita com objetivo de assegurar representatividade para o evento em estudo,
realizando assim a coleta  de dados com toda a população de pacientes  diagnosticados com a
doença no período estipulado. Além disso, serão coletados os dados dos pacientes que aceitarem
colaborar espontaneamente do estudo, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. 

Primeiramente  o  projeto  será  encaminhado  ao  Comitê  de  Ética  e  Pesquisa  (CEP)  do
Unicesumar para apreciação e aprovação. Após, iniciará a coleta de dados, sendo apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que após leitura e compreensão, deverá ser assinada
pelo depoente e pesquisador  em duas vias,  sendo uma delas  entregue ao participante e  outra
arquivada.

Ressalta-se que por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, serão respeitados
todos os preceitos éticos e legais estabelecidos pela Portaria 466/2012.

Depois de confirmada a elegibilidade para o estudo,  será levantado os dados,  realizando
entrevistas  face  a  face  com uso  de  questionário  estruturado,  após  obtenção  do  consentimento
informado. Os prontuários dos pacientes também serão analisados. 

A variável  dependente  será  a  análise  da dieta,  identificando o  uso ou não do glúten  na
alimentação, qualificando desta forma os pacientes em caso e controle. Para esta determinação
após seleção dos pacientes com o diagnóstico de EA, dividiremos o grupo com a proposta de gerar
1 caso para cada 2 controles. Os casos serão orientados quanto à exclusão do glúten na dieta por
profissional nutricionista. 

A  partir  dessa  organização,  iniciaremos  o  preenchimento  de  um  questionário  que  será
aplicado face a face com o paciente no inicio do projeto e durante um período de 9 meses de
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tratamento. O questionário será aplicado e reaplicado a cada 3 meses, ou seja, a cada 12 semanas.
O questionário será formulado pelos próprios pesquisadores, incluindo o médico especialista em
reumatologia.  Serão  utilizados  também  questionários  validados  de  acordo  com  as  variáveis
pesquisadas. 

Neste questionário serão incluídas as variáveis independentes, que estarão relacionadas à:
caracterização socieconômica e demográfica dos pacientes com EA (idade, idade do diagnóstico,
estado civil, escolaridade, renda); tempo de diagnóstico da doença; presença de outras doenças
segundo  relato  do  paciente;  presença  de  sintomas  de  depressão  e  ansiedade,  sendo  que  os
instrumentos utilizados para análise dos sintomas de depressão e ansiedade serão o Inventário de
Depressão de Beck (BDI) (BECK et al., 1961) e o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) (BECK et
al.,  1988);  caracterização  dos  sintomas  de  EA  (presença  de  dores  no  corpo;  local  da  dor;
manifestações  pulmonares;  cardiovasculares;  renais;  gastrintestinais;  fraturas);  estilo  de  vida
(realização de trabalho remunerado; realização de atividades de lazer; prática de atividade física); e
análise da qualidade de vida dos pacientes (que será avaliado pelo questionário  SF-36 (Medical
Outcomes Study 36 – Item Short –  Form Health Survey) englobados em 8 escalas ou domínios, que
são: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais,
aspectos emocionais e saúde mental (CICONELLI et al., 1999) 

Ainda será analisado informações provindas dos prontuários dos pacientes, relacionadas a
caracterização do subtipo de EA de acordo com análise do antígeno HLAB-27 (positivo/negativo),
sendo este solicitado no inicio do diagnóstico e realizado pelo próprio paciente em laboratórios de
referência da cidade de Maringá-PR. Os marcadores inflamatórios PCR e VHS serão avaliados
também no inicio do diagnóstico através dos dados do prontuário dos pacientes. O levantamento
destes marcadores inflamatórios e análise, será realizado durante o período de acompanhamento
dos pacientes (9 meses), sendo avaliados a cada 3 meses e realizado pelo próprio paciente em
laboratórios de referência da cidade de Maringá-PR. Caso os pacientes não apresentem condições
de realização destes exames, o custeio dos mesmos ficarão a cargo dos pesquisadores. 

Para análise estatística as informações obtidas serão tabuladas através de análise descritiva
(média,  desvio padrão,  frequência).  Para avaliar  o efeito  da dieta isenta de glúten nos casos e
controles, será utilizado análise bruta, mediante teste de qui-quadrado por meio do programa Epi
Info 3.5.1. Na etapa seguinte será realizado análise multivariada, por meio da regressão logística,
através do programa Statistica 7.1, com nível de significância de 5%.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espero com essa pesquisa, descobrir a relação da Doença Espondilite Anquilosante com a
ação do glúten no organismo, observando se há melhora na qualidade de vida e nos processos
inflamatórios com a exclusão deste na dieta dos pacientes.
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