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Um futuro sem Doença de Crohn e Colite Ulcerosa

A Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino (Colite Ulcerosa
e Doença de Crohn) é uma organização voluntária, sem fins lucrativos, que tem
como objectivos:
a. O aconselhamento e apoio a pessoas que sofrem de doença de Crohn
ou colite ulcerosa;
b. A melhoria e o alargamento dos cuidados médicos ambulatórios;
c. A difusão de informação ao público sobre esta doença;
d. A promoção da investigação sobre as causas e o tratamento desta doença;
e. A cooperação com a classe médica, pessoal de enfermagem, indústria
farmacêutica, serviços e entidades publicas.
Esperamos que esta brochura o ajude a compreender estas doenças e o torne um
membro activo da nossa associação.

O texto publicado nesta brochura é da autoria da CCFA (Crohn’s & Colitis Foundation of America), que autorizou a sua
tradução e adaptação. A revisão médica foi feita pelo Dr. Francisco Portela.
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Não existem provas de que a alimentação possa causar ou contribuir para a doença
inflamatória do intestino (DII). Este panfleto pretende informar todas as pessoas
afectadas pela doença de Crohn ou colite ulcerosa, bem como as suas famílias, sobre
estas doenças. Esta informação baseia-se em resultados de estudos actuais, mas
também nos conhecimentos adquiridos nos últimos anos. Através de pesquisas e
estudos contínuos, poderemos aprender ainda mais sobre tudo o que diga respeito
à inter-relação nutrição e DII.

Como interferem as DII na digestão?
A fase mais importante da digestão processa-se no intestino delgado, que se situa
mesmo abaixo do estômago. Aí, os sucos digestivos provenientes do fígado (bílis)
e do pâncreas misturam-se com os alimentos. Esta mistura é reforçada pela acção
dos músculos existentes na parede abdominal. Tendo sido divididos em pequenas
moléculas, os alimentos digeridos são absorvidos pela superfície do intestino delgado
e distribuídos no resto do organismo pela corrente sanguínea. Os resíduos alimentares que contêm água e que não foram digeridos no intestino delgado passam ao
intestino grosso, que vai reabsorver muita da água presente no intestino delgado.
Este processo é um mecanismo de conservação da água. os resíduos alimentares
sólidos não digeridos deslocam-se, então, para o intestino grosso, sendo posteriormente eliminados. Quando o intestino delgado está inflamado, como muitas
vezes acontece na doença de Crohn, torna-se menos apto à completa digestão
e absorção dos nutrientes. Estes nutrientes poderão escapar-se para o intestino
grosso em diversas quantidades, dependendo da extensão e gravidade da deficiência
do intestino delgado. Esta é a razão pela qual os doentes sofrem muitas vezes de
desnutrição e falta de apetite. Os alimentos que não são completamente digeridos,
ao passarem pelo intestino grosso, interferem com a reserva de água, mesmo que
este não esteja danificado. A doença de Crohn que afecta o intestino delgado pode,
portanto, causar diarreia e consequentemente desnutrição. Se o intestino grosso
também estiver inflamado, há grandes probabilidades de a diarreia se tornar mais
forte. Na colite ulcerosa, apenas o intestino grosso é afectado; neste caso, o delgado funciona normalmente, mas, como o cólon inflamado não reabsorve a água
adequadamente, a diarreia pode ser grave.

Há alguma dieta específica para doentes com DII?
Não. A maioria dos doentes tolera todo o tipo de alimentos e não necessita de
dieta restrita. Contudo, alguns adultos têm cólicas intestinais e diarreia quando
consomem lacticínios, facto que já não é tão comum nas crianças. De um modo
geral, é preferível manter uma alimentação diversificada, ainda que para isso se
tenha de evitar ou restringir o consumo específico de determinado alimento. Ocasionalmente os doentes de Crohn têm um estreitamento acentuado (estenose)
mais frequentemente na parte inferior do intestino delgado, o íleo. Nestes casos,
uma dieta com restrição de fibras (resíduos) e à base de líquidos poderá ser benéfica, uma vez que minimiza as dores abdominais e outros sintomas. Estas alterações
na dieta são muitas vezes temporárias, mantendo-se apenas até que a inflamação
que causou a estenose diminua com o tratamento. A experiência individual é ainda a melhor forma de o doente com DII seleccionar os alimentos.

O que é uma dieta com restrição de fibras?
É toda a dieta que minimize o consumo de alimentos que adicionem resíduos às
fezes. Nestes alimentos contam-se a fruta crua, os vegetais, as sementes, os cereais
integrais e os frutos secos, o grão e todo o tipo de cereais. Os sumos de fruta que
não contêm polpa não têm fibra. Sempre que for adequado, um nutricionista poderá
ajudá-lo e aconselhar uma dieta deste tipo.

A nutrição tem uma importância especial
para os doentes com DII?
Sim, tem uma importância vital. Os doentes com DII têm tendência para a desnutrição por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o apetite é quase sempre
reduzido. Depois, as doenças crónicas tendem a aumentar as necessidades de energia
(calóricas) do organismo (especialmente nas crises). Por fim, as DII, e particularmente
a doença de Crohn, estão associadas à má digestão e má absorção de proteínas,
gorduras, água e uma vasta variedade de vitaminas e minerais. Desta forma, muito
daquilo que se ingere poderá nunca ser absorvido pelo organismo.
Por outro lado, uma boa nutrição é absolutamente essencial para que o organismo
possa recuperar e manter a saúde. Assim, a tendência para a desnutrição deve
ser combatida, pois uma boa alimentação pode ajudar a controlar uma doença
inflamatória do intestino.
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Quais os alimentos que podem ser ingeridos
na fase activa da doença de Crohn e da colite ulcerosa?
Uma dieta adequada deverá incluir alimentos de todos os grupos alimentares:
a carne, o peixe e os lacticínios, sendo bem tolerados, fornecem proteínas; o pão,
os cereais e os amidos são ricos em hidratos de carbono; e as margarinas e os
óleos são fontes de gordura. Tanto o seu médico como o seu nutricionista poderão
ajudá-lo na elaboração de um plano de refeições.

Deve evitar-se o leite?
É sempre desejável consumir alguns lacticínios, uma vez que estes alimentos são
boas fontes de cálcio e proteínas. Contudo, algumas pessoas não digerem adequadamente a lactose (o açúcar presente no leite e seus derivados), independentemente
de terem ou não DII. Isto pode dever-se à perda de uma enzima digestiva, a lactase,
na mucosa do intestino delgado. Uma digestão deficiente da lactose poderá causar
dores abdominais, diarreia, gases e distenção abdominal.
Como os sintomas da intolerância à lactose podem ser muito similares aos sintomas
das DII, é por vezes difícil distingui-los. Nestes casos, pode realizar-se um simples
teste de intolerância à lactose de forma a identificar o problema. Se ainda assim
subsistir alguma dúvida, a ingestão de leite deverá ser limitada, ou, em alternativa,
serem utilizados leites sem lactose. Um nutricionista poderá ajudá-lo a resolver
este problema.

Existem alimentos específicos que piorem a inflamação das DII?
Não. Ainda que, em alguns casos, determinados alimentos possam agravar
os sintomas destas doenças, não há provas de que a inflamação do intestino seja
directamente afectada. No entanto, quaisquer
alimentos contaminados que originem
intoxicações alimentares,
agravam as DII.

As DII são causadas por alergias alimentares?
Não. Os doentes com DII poderão pensar que são alérgicos a certos alimentos ao
associar os sintomas da doença com o acto de comer. Contudo, apesar de alguns
indivíduos serem alérgicos a determinado tipo de alimentos, nem a doença de Crohn,
nem a colite ulcerosa, estão relacionadas com alergias alimentares.

Deve recomendar-se a ingestão de minerais específicos?
A maioria dos doentes com DII não apresenta défice de minerais. No entanto,
os que têm inflamações extensas no intestino delgado, ou que foram submetidos
a ressecção de parte substancial do intestino através de cirurgia, deverão tomar
suplementos de cálcio, fósforo e magnésio. Também o ferro poderá ser tomado
para corrigir a anemia; de notar que, quando tomado oralmente, o ferro escurece
as fezes, parecendo por vezes hemorragia intestinal.

Os doentes deverão preocupar-se com a ingestão de líquidos?
Sim. Numa situação de diarreia crónica pode haver risco de desidratação.
Se a ingestão de líquidos não compensar a perda de água com a diarreia, poderá
ocorrer uma disfunção renal. Os doentes de Crohn têm uma maior incidência de
pedra nos rins, em parte devido a este problema; contudo, esta situação raramente
acontece aos mais jovens. Por outro lado, a desidratação e as perdas de sal originam
uma sensação de fraqueza. Por estes motivos, os doentes com DII deverão
ingerir bastantes fluídos, especialmente nas estações quentes, quando se registam
maiores perdas de sal e água.

A nutrição afecta o crescimento?
Os jovens que desenvolveram doença de Crohn antes da puberdade podem
apresentar défices de crescimento, pois uma absorção fraca de alimentos
contribuirá para um crescimento deficitário.
Assim, a manutenção de bons hábitos nutricionais e a ingestão apropriada de
calorias contribuem para controlar a doença através da medicação, ou, menos frequentemente, da remoção por cirurgia de uma parte do intestino mais inflamada.
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Quais as terapêuticas nutricionais especiais
em relação às DII?
Uma vez que as DII, especialmente a doença de Crohn, podem melhorar com apoio
nutricional, poderá haver necessidade de uma dieta entérica. Este tipo de alimentação pode ser feito através de um tubo (geralmente do nariz ao estômago), durante
a noite. (No caso de se tratar de uma criança, deverá ser ensinada a colocar o
tubo todas as noites.) De manhã o tubo é retirado, podendo o doente prosseguir com
as suas actividades normais. Assim, o doente recebe a nutrição de que necessita,
sem deixar de comer normalmente durante o dia.
A nutrição entérica pode ser também fornecida por um tubo de gastrotomia
(G-Tube), localizado na parte abdominal, e que vai directamente até ao estômago.
É mais comum fazer-se este tipo de nutrição durante a noite, mas também pode
ser administrado intermitentemente ao longo do dia. Existe ainda a nutrição
parentérica (na qual um cateter é introduzido num grande vaso sanguíneo,
normalmente situado no tórax), mas é raramente utilizada, pois acarreta mais
complicações.
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