Guia da

Doença de Crohn
Um futuro sem Doença de Crohn e Colite Ulcerosa

A Associação Portuguesa das Doença Inflamatória do Intestino, Colite
Ulcerosa, Doença de Crohn é uma organização voluntária, sem fins lucrativos
que tem como principal objetivo o aconselhamento e apoio a pessoas que
sofrem de doença de Crohn ou colite ulcerosa.
Movidos por estes objetivos criamos um atendimento telefónico que funciona
todos os dias úteis e que pode, de viva voz, ajudar a esclarecer dúvidas que
sentimos no dia-a-dia. Foi, também, criada uma consulta de psicologia e
nutrição para apoiar e aconselhar todos os que sintam que delas precisam.
Esperamos que esta brochura o ajude a compreender estas doenças e o leve
a tornar-se um membro ativo da nossa associação.
Existimos para o ajudar!

O texto publicado nesta brochura é da autoria da Crohn’s and Colitis UK, que autorizou a sua tradução e adaptação.
A revisão médica foi feita pela Dra. Joana Torres.

Doença de Crohn

Guia da Doença de Crohn
Índice
1. SOBRE A DOENÇA DE CROHN ..........................................................................................................................................
O que é a Doença de Crohn? ..................................................................................................................................................
Como é que a Doença de Crohn afeta o intestino? ..............................................................................
Quais são os principais sintomas? ..................................................................................................................................
Como é que a Doença de Crohn afetará a minha vida? ................................................................
A Doença de Crohn é muito comum? .......................................................................................................................
O que causa a Doença de Crohn? ....................................................................................................................................
Quais são os diferentes tipos de Doença de Crohn? ...........................................................................
A Doença de Crohn pode causar complicações no interior do intestino? ...........
Como é que a Doença de Crohn afeta outras partes do corpo? ........................................
Poderão os meus sintomas ser SII? ...............................................................................................................................
A Doença de Crohn pode provocar cancro? .......................................................................................................

3
3
5
5
6
7
7
8
10
11
15
15

2. DIAGNÓSTICO, TESTES E TRATAMENTO

...........................................................................................................

16

Como é diagnosticada a Doença de Crohn? ....................................................................................................
Vou precisar de testes recorrentes? .............................................................................................................................
Quais são os sintomas existentes para a Doença de Crohn? ..................................................
Quais os medicamentos utilizados no tratamento da Doença de Crohn? ..........
O que é o tratamento nutricional? ................................................................................................................................
Quais são os tratamentos cirúrgicos para a Doença de Crohn? ........................................
Quais são as operações mais comuns para a Doença de Crohn? .....................................
Existem outras operações para a Doença de Crohn? .........................................................................
Cirurgia para fístulas e abcessos ......................................................................................................................................

16
18
18
18
20
21
22
22
23

3. VIVER COM A DOENÇA DE CROHN ..........................................................................................................................
Preciso mudar a minha alimentação? .......................................................................................................................
Existem abordagens alternativas e complementares? .....................................................................
A Doença de Crohn afeta a fertilidade e a gravidez? ........................................................................
A Doença de Crohn é hereditária? .................................................................................................................................
Como é que a Doença de Crohn afeta crianças e jovens? ..........................................................

24
24
26
26
27
28

4

Doença de Crohn

1

SOBRE A DOENÇA
DE CROHN

O que é a Doença de Crohn?
A Doença de Crohn é uma doença que causa a inflamação do sistema digestivo (também conhecido como trato gastrointestinal ou intestino). A inflamação é a reação
do organismo a uma lesão ou irritação, e pode provocar vermelhidão, inchaço e dor.
A Doença de Crohn é uma das duas formas principais de Doença Inflamatória Intestinal (DII). A outra forma principal de DII é uma doença conhecida como Colite
Ulcerosa (CU).
A Doença de Crohn é, por vezes, descrita como crónica. Isto significa que é permanente e dura a vida inteira, embora o doente possa alternar períodos de boa saúde
(remissão) com momentos em que os sintomas estão mais ativos (agudizações ou
crises). Em muitos casos, a doença apresenta uma evolução benigna, com poucos
surtos, enquanto noutros pode apresentar uma patologia mais grave. A Doença de
Crohn não é infeciosa.
Atualmente, não há cura para a Doença de Crohn, mas o recurso a medicamentos
e, por vezes, a cirurgia pode proporcionar longos períodos de alívio dos sintomas.
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O SISTEMA DIGESTIVO

1 ESÓFAGO
2 ESTÔMAGO
3 FÍGADO
4 VESÍCULA BILIAR
5 PÂNCREAS
6 INTESTINO DELGADO
7 ÍLEON
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8 INTESTINO GROSSO
(CÓLON)
9 RETO
10 ÂNUS
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Como é que a Doença de Crohn afeta o intestino?
Como é possível observar no diagrama, o sistema digestivo é um longo tubo desde
a boca até ao ânus.
Quando comemos, a comida desce para o esófago em direção ao estômago, onde
os sucos gástricos (digestivos) a decompõem numa consistência parecida com
papa. A comida parcialmente digerida passa então para o intestino delgado. Aqui,
é ainda mais decomposta para que os nutrientes (partes úteis da comida) possam
ser absorvidos pela corrente sanguínea. Os produtos residuais deste processo – as
partes líquidas e não digestíveis da comida – passam então para o cólon (também
conhecido como intestino grosso). O cólon absorve a parte líquida e o restante
resíduo forma fezes sólidas. Estas acumulam-se na parte terminal do cólon e no
reto até serem expulsas do corpo através de um movimento intestinal.
A Doença de Crohn provoca ulceração e inflamação, o que afeta a capacidade de
o organismo digerir a comida, absorver os nutrientes e eliminar os resíduos de
forma saudável.
A Doença de Crohn pode afetar qualquer parte do intestino, mas é mais provável que
se desenvolva no íleo (a última parte do intestino delgado) ou no cólon. As áreas de
inflamação são frequentemente irregulares, intercaladas com seções de intestino
saudável entre estas.
A área de inflamação pode ser pequena, de apenas alguns centímetros, ou estender-se de forma intercalada ao longo de parte do trato gastrointestinal. Além de
afetar o revestimento do intestino, a Doença de Crohn pode também atravessar
mais profundamente a parede do intestino, causando abcessos e fístulas (trajetos
ou passagens anormais entre órgãos, por exemplo, entre duas secções do intestino
ou entre o intestino e a pele).

Quais são os principais sintomas?
Os sintomas da Doença de Crohn vão desde ligeiros a severos, e variam de pessoa
para pessoa.
Podem também mudar com o tempo, desde períodos de boa saúde, em que o doente
terá poucos ou nenhuns sintomas (remissão), a momentos em que os sintomas são
mais ativos (agudizações ou crises).
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A Doença de Crohn é uma doença que varia de doente para doente: certas pessoas
poderão permanecer bem durante um longo período de tempo, durante vários anos,
enquanto outras podem ter crises mais frequentes.
Os sintomas podem também variar dependendo do local do sistema digestivo afetado
pela Doença de Crohn. Contudo, os sintomas mais comuns durante uma crise são:
• Dores abdominais e diarreia. Por vezes, muco, pus ou sangue mistura-se com
a diarreia.
• Cansaço e fadiga. Isto pode dever-se à doença em si, pela perda de peso associada às crises ou a cirurgia, pela anemia (ver abaixo), ou devido a privação
de sono, caso tenha de se levantar frequentemente durante a noite com dores
ou diarreia.
• Mal-estar geral. Algumas pessoas podem ter temperatura elevada e sentir-se
febris.
• Úlceras ou aftas da boca.
• Perda de apetite e perda de peso. A perda de peso pode resultar do facto de
o corpo não absorver os nutrientes dos alimentos que ingere devido à inflamação do intestino.
• Anemia (nível reduzido de glóbulos vermelhos). Terá mais propensão a desenvolver anemia se estiver a perder sangue, se comer pouco ou se o organismo
não estiver a absorver completamente os nutrientes dos alimentos que ingere.
A anemia pode fazê-lo sentir-se muito cansado.

Como é que a Doença de Crohn afetará a minha vida?
Não existe uma resposta única a esta pergunta porque todas as pessoas são diferentes e as experiências variam muito de caso para caso. Além disso, muito depende da
gravidade da doença e se esta se encontrar numa fase ativa ou inativa.
Com medicação, muitas pessoas com a Doença de Crohn têm sintomas ligeiros e
pouco frequentes de diarreia e dor, e a doença pode não afetar muito as suas vidas.
A maioria das pessoas tem uma alternância de recaídas (crises) intermitentes com
períodos de bem-estar (remissão) entre estas, nos quais conseguem ter uma vida
profissional e social plena e completa. Menos comummente, algumas pessoas têm
sintomas mais frequentes ou contínuos, apesar do tratamento médico ou cirúrgico,
e têm de adaptar o seu estilo de vida consideravelmente.
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Devido à doença de Crohn irá necessitar de consultas regulares com o seu médico
gastrenterologista e a equipa de DII do seu Hospital. Uma relação próxima, entre
médico e doente será benéfica para si. A brochura “Man ter-se bem com DII“ inclui
sugestões sobre como tirar o máximo partido do tempo que passa com profissionais de
saúde. Viver com uma doença crónica pode ter um impacto, quer emocional, quer
no seu dia-a-dia. Pode ajudar ter a compreensão e apoio daqueles que o rodeiam – a
sua família, amigos, colegas de trabalho e patrões.

A Doença de Crohn é muito comum?
A Doença de Crohn é mais comum em áreas urbanas do que rurais, e, nos países
desenvolvidos do Norte da Europa ou do Norte da América, embora os números
estejam a aumentar em países em desenvolvimento. A Doença de Crohn é também
mais comum em pessoas brancas de ascendência europeia, especialmente aquelas
que descendam de Judeus Asquenazes (que viveram na Europa de Leste e na Rússia).
A Doença de Crohn pode manifestar-se em qualquer idade, mas aparece geralmente
pela primeira vez entre os 10 e os 40 anos, embora exista também um pequeno
número de pessoas diagnosticadas depois dos 60.
Investigações recentes sugerem que estão a ser
diagnosticados novos casos da Doença de Crohn
FACTO CIENTÍFICO
mais frequentemente, em especial entre
A Doença de Crohn tende
adolescentes e crianças. A razão para este
a ocorrer mais em pessoas que
facto não é clara. A Doença de Crohn parece
fumam, e a pesquisa demonstrou
ser ligeiramente mais comum em mulheres
que parar de fumar pode reduzir
do que em homens. É também mais comum
a gravidade da doença.
em fumadores.

O que causa a Doença de Crohn?
Embora exista muita investigação, ainda não se sabe exatamente o que causa a
Doença de Crohn. Contudo, foram feitos grandes avanços nos últimos anos, particularmente na área da genética.
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Neste momento os investigadores consideram que a Doença de Crohn é
causada por uma combinação de factores:
• Predisposição genética.
• Uma reação anormal do sistema imunitário (o sistema de proteção do corpo
contra substâncias nocivas) a determinadas bactérias nos intestinos.
• Exposição a determinados factores ambientais.
Tem sido sugerido que vírus, bactérias, dieta, consumo de tabaco, certas medicações
e stress são fatores ambientais que podem contribuir para desencadear a doença,
mas não existe uma evidência inequívoca de que qualquer um destes fatores seja
a causa da Doença de Crohn.

Quais os diferentes tipos de Doença de Crohn?
A Doença de Crohn é frequentemente categorizada de acordo com a parte ou partes
do tubo digestivo que são mais afetadas. Por vezes, pode afetar mais do que uma
parte deste. Os principais tipos são:
• Ileal terminal e Ileocecal
A Doença de Crohn no íleon (a última parte do intestino delgado) pode chamar-se
Doença de Crohn ileal ou, por vezes, ileal terminal – porque afeta o término ou o
fim do íleon. Se afetar também o princípio do intestino grosso é conhecida como
Doença de Crohn Ileocecal. Esta é uma das formas mais comuns da Doença de
Crohn.
Os sintomas típicos são dores no lado inferior direito do abdómen, especialmente
depois de comer, diarreia e perda de peso. É improvável que seja visível qualquer
sangramento nas fezes, mas estas podem ser de cor preta, e as análises ao sangue
podem demonstrar que está anémico.
• No intestino delgado
Este tipo de Doença de Crohn é também referido como Ileíte ou Jejunoileíte,
dependendo da parte do intestino delgado afetada. Dores abdominais e diarreia
são também, a par com deficiências nutricionais, sintomas típicos da Doença de
Crohn no intestino delgado. Mais uma vez, é improvável haver sangue na diarreia, mas poderá, ainda assim, ter anemia, e também perda de peso. O intestino
delgado é comummente afetado em crianças e jovens.
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• No cólon
A Doença de Crohn no cólon (intestino grosso) é frequentemente chamada Colite
de Crohn. Esta é também uma forma comum da Doença de Crohn, mas não é o
mesmo que Colite Ulcerosa. O sintoma principal costuma ser diarreia com sangue
e muco. Devido à inflamação, o cólon não consegue manter tanto resíduo quanto
seria normal, o que poderá causar movimentos intestinais muito frequentes,
especialmente se o reto estiver inflamado. Pode também sentir urgência para
defecar e tenesmo (sentir necessidade de defecar embora o reto esteja vazio,
ou “falsas vontades”).
• Gastroduodenal
A Doença de Crohn na parte superior do tubo digestivo — esófago, estômago
ou duodeno — é muito menos comum, mas pode ocorrer isoladamente ou a par
com a Doença de Crohn noutras partes do tubo digestivo. Os principais sintomas
incluem dor semelhante a indigestão, náuseas com ou sem vómito, perda de
apetite e perda de peso e anemia.
• Perianal
A Doença de Crohn pode ocorrer isoladamente na área junto ao ânus ou simultaneamente com outras partes do intestino, que se encontrem inflamadas. É bastante
comum, e algumas pessoas apercebem-se de sintomas perianais antes de desenvolverem sintomas intestinais. Provoca um conjunto variado de sintomas, tais como:
• Fissuras – são rasgões ou rachaduras no revestimento do canal anal, que podem
causar dor e sangramento, especialmente durante a defecação.
• Pregas cutâneas – pequenas pregas carnudas à volta do ânus.
• Hemorroidas – vasos sanguíneos inchados no ânus e no reto ou à volta destes.
• Abcessos – coleções de pus que podem ficar inchadas e tornar-se dolorosas.
Localizam-se frequentemente na área à volta do ânus e podem provocar febre
ou originar fístulas.
• Fístulas – são passagens ou túneis estreitos entre o intestino e a pele ou outro órgão. Na Doença de Crohn perianal, as fístulas passam frequentemente do
canal anal para a pele à volta do ânus. Surgem como pequenas aberturas na
pele que expelem pus ou, por vezes, matéria fecal. Podem irritar a pele e são
frequentemente dolorosas, e podem ser tratadas com medicação e/ou cirurgia.
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• Oral
A Doença de Crohn pode ocasionalmente afetar a boca. A verdadeira Doença de
Crohn Oral é frequentemente designada por “granulomatose orofacial” e afeta
maioritariamente crianças, embora seja rara. Tipicamente, provoca lábios inchados e
fissuras na boca. Algumas pessoas com Doença de Crohn podem desenvolver úlceras
na boca durantes crises. Por vezes, isto acontece devido a deficiências nutricionais
como de vitamina B12, ácido fólico e ferro.

A Doença de Crohn pode causar complicações no interior
do intestino?
A Doença de Crohn pode, por vezes, causar problemas adicionais no sistema digestivo. Estas complicações incluem estenoses, perfurações e fístulas.
• Estenoses
A inflamação contínua e crónica e subsequente cicatrização do intestino pode
provocar a formação de tecido de cicatrização, originando um estreitamento
do intestino. Isto é conhecido como estenose. Uma estenose pode dificultar
a passagem da comida e, se for severa, pode provocar um bloqueio intestinal
(obstrução ou oclusão). Os sintomas incluem cólicas abdominais severas, náuseas, vómito e prisão de ventre. O abdómen pode ficar inchado e distendido, e
o intestino pode fazer sons ruidosos. As estenoses costumam ser tratadas com
cirurgia, frequentemente com uma operação conhecida como estrituroplastia.
Contudo, em alguns casos pode ser possível tratá-las endoscopicamente com
balão para dilatação. Algumas pessoas apresentam “estenoses inflamatórias”, nas
quais é a inflamação, e não o tecido de cicatrização, que estreita os intestinos.
Frequentemente, a medicação pode reduzir esta inflamação.
• Perfurações
Embora seja raro, uma inflamação profunda na parede do intestino ou um bloqueio intestinal grave causado por uma estenose podem levar à perfuração ou
à rutura do intestino, abrindo um orifício. Os conteúdos do intestino podem
vazar através desse orifício. Esta complicação é de extrema gravidade e requer
acompanhamento médico. Os sintomas podem incluir dores abdominais severas,
febre, náuseas e vómito. Em alguns casos, o vazamento formará um abcesso.
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• Fístulas
Algumas pessoas com Doença de Crohn podem desenvolver uma fístula. Uma
fístula é um canal ou passagem anormal que liga um órgão interno a outro ou à
superfície externa do corpo. A maioria das fístulas começa na parede do intestino
e pode ligar partes do intestino entre si ou o intestino à vagina, bexiga ou pele
(particularmente à volta do ânus). Uma fístula forma-se quando a inflamação na
Doença de Crohn se propaga através de toda a espessura da parede do intestino
e depois continua a formar um canal através das camadas de outros tecidos. As
fístulas podem ser tratadas com medicação ou cirurgia.

Como é que a Doença de Crohn afeta outras partes do corpo?
A Doença de Crohn pode também causar problemas para além do intestino. Algumas
pessoas com Doença de Crohn desenvolvem patologias que afetam as articulações,
os olhos ou a pele. Estas designam-se por manifestações extraintestinais e ocorrem
frequentemente durante a fase ativa da doença, embora possam desenvolver-se
antes de quaisquer sinais de doença intestinal ou durante a fase de remissão. Muitas
destas não são muito comuns.
• Articulações
A inflamação das articulações, muitas vezes conhecida como artrite, é uma
complicação comum da Doença de Crohn. É mais comum em pessoas com Colite
de Crohn (Doença de Crohn no cólon). A inflamação afeta geralmente as grandes
articulações dos braços e das pernas, incluindo os cotovelos, pulsos, joelhos e
tornozelos. Acumula-se líquido no espaço da articulação, provocando um inchaço
doloroso, embora as dores possam ocorrer sem um inchaço evidente. Normalmente, os sintomas melhoram com o tratamento dos sintomas intestinais, e, em
geral, não resultam daí danos permanentes para as articulações. Alguns doentes
desenvolvem inchaço e dores nas articulações mais pequenas das mãos ou dos
pés. Estes sintomas podem ser de maior duração e persistir mesmo quando a
DII está em remissão.
Por vezes, as articulações na coluna e na pélvis ficam inflamadas – uma doença
chamada espondilite anquilosante (ou sacroileíte, na sua forma menos severa).
Esta pode surgir independentemente da Doença de Crohn. Frequentemente,
provoca dores nas articulações sacroilíacas, em ambos os lados da parte inferior
da coluna. A rigidez e as dores na coluna podem conduzir à perda de flexibilidade.
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A medicação e fisioterapia podem ser úteis no tratamento destes sintomas, e, em
geral, a doença é acompanhada em conjunto por especialistas em reumatologia
e gastroenterologia.
• Pele
A Doença de Crohn pode também causar problemas de pele. O problema de pele
mais comum é o eritema nodoso, que afeta uma em sete pessoas com Doença
de Crohn, sendo mais comum em mulheres do que em homens. Consiste em
nódulos cutâneos dolorosos, de cor vermelha ou violeta e de 1,5 cm de diâmetro, geralmente nas pernas. Esta patologia tende a ocorrer durante as crises e
geralmente melhora com o tratamento da doença.
Mais raramente, uma patologia chamada pioderma gangrenoso afeta pessoas com
Doença de Crohn. Aparecem inicialmente bolhas ou pústulas pequenas, que se transformam em úlceras profundas e dolorosas. Estas podem surgir em qualquer parte
da pele, mas aparecem comumente nas tíbias ou perto dos estomas. Esta doença
está por vezes, mas não sempre, ligada a crise de DII. É frequentemente tratada
por um dermatologista com terapia tópica, mas pode ser necessário o tratamento
medicamentoso com corticosteroides, imunossupressores ou terapia biológica.
Outra doença de pele associada à Doença de Crohn é a Síndrome de Sweet
(Dermatose Neutrofílica Febril Aguda), na qual aparecem nódulos vermelhos e
dolorosos nos membros superiores, rosto e pescoço, por vezes acompanhados
por febre. Está geralmente associada a uma fase ativa da Doença de Crohn, e
pode ser tratada com corticosteroides ou imunossupressores.
• Olhos
As pessoas com Doença de Crohn podem ter também problemas nos olhos. A
doença mais comum é a episclerite, que afeta a camada de tecido que reveste a
esclera, a camada branca externa do olho, fazendo-a ficar vermelha, dolorida e
inflamada. A episclerite tende a surgir ao mesmo tempo que a DII, e pode requerer
tratamento anti-inflamatório; por vezes, são prescritos colírios com corticoides.
As outras duas doenças oftalmológicas ligadas à Doença de Crohn são a esclerite
(inflamação da esclera) e a uveíte (inflamação da íris). Estas patologias são muito
mais graves, uma vez que podem conduzir à perda de visão se não forem tratadas.
Caso tenha algum tipo de irritação, vermelhidão ou inflamação nos olhos deve
sempre informar o seu médico, que poderá encaminhá-lo para um oftalmologista.
12

Doença de Crohn

A esclerite e a uveíte são geralmente tratadas com colírios com corticosteroide,
embora por vezes sejam necessários imunossupressores ou fármacos biológicos.
• Ossos
As pessoas com Doença de Crohn correm maior risco de desenvolver ossos mais
fracos e mais finos. Isto pode ser diagnosticado através de uma densitometria
óssea. A debilitação dos ossos pode dever-se ao processo inflamatório em si,
má absorção do cálcio necessário para a formação dos ossos, baixos níveis de
cálcio porque a dieta não contém laticínios suficientes, tabagismo, baixo nível de
atividade física ou ao uso de corticosteroides. Pode ser útil tomar suplementos de
cálcio e de vitamina D, deixar de fumar, realizar atividade física com peso corporal,
evitar corticosteroides e, para algumas pessoas, fazer tratamento medicamentoso.
• Rins
As pessoas com Doença de Crohn correm um risco acrescido de desenvolver pedras
nos rins. Isto resulta do facto de a inflamação no intestino delgado causar má
absorção da gordura, que se une ao cálcio, levando a um aumento dos níveis de
oxalato, que é então absorvido e depositado nos rins, onde pode formar pedras.
Outra causa das pedras nos rins é a desidratação, que pode ser causada pela
perda de fluidos provocada por diarreia. A desidratação origina uma urina mais
concentrada, o que pode conduzir à formação de pedras nos rins. Os sintomas
de pedras nos rins incluem dores, náuseas, vómito e sangue na urina.
A inflamação no intestino delgado pode afetar os ureteres (tubos que transportam
a urina dos rins para a bexiga) pressionando os tubos e bloqueando-os, impedindo
a urina de passar. Isto faz com que o rim inche, podendo ser necessária cirurgia
para remover a secção inflamada do tecido, para que a urina possa fluir novamente.
• Fígado
Certas complicações estão ligadas ao fígado e ao seu funcionamento. Cerca de
uma em cada três pessoas com Doença de Crohn desenvolve cálculos biliares.
São pequenas pedras compostas por colesterol que ficam presas na vesícula
biliar, imediatamente abaixo do fígado, podendo ser bastante dolorosas. Vários
fatores ligados à Doença de Crohn podem aumentar a probabilidade de ter
cálculos biliares – por exemplo, a remoção da secção final do intestino delgado
ou a inflamação severa dessa área, que pode levar a uma baixa absorção de sais
biliares (que ajudam a digerir a gordura no intestino).
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Alguns medicamentos utilizados para tratar a Doença de Crohn (por exemplo,
azatioprina e metotrexato) podem afetar o fígado. Mudanças no tratamento
podem ajudar a reduzir este tipo de complicação.
A Colangite Esclerosante Primária (CEP) é uma doença rara que afeta até uma em
cada 50 pessoas com Doença de Crohn. Provoca a inflamação dos dutos biliares
e pode acabar por danificar o fígado. Os sintomas incluem fadiga, comichão,
icterícia (cor amarelada da pele e olhos) e perda de peso.
• Circulação sanguínea
As pessoas com Doença de Crohn têm o dobro das probabilidades de desenvolver
coágulos, incluindo trombose venosa profunda (TVP) nas pernas e embolismos
nos pulmões. O risco é especialmente maior durante um surto ou se estiver
acamado, por exemplo, no hospital. Se tiver dores, inchaço e sensibilidade na
perna, ou dores no peito e dificuldade em respirar, contacte imediatamente o
seu médico. Poderá reduzir este risco não fumando, realizando atividade física,
bebendo muitos fluidos e usando meias de compressão. Precauções como estas
podem ser especialmente úteis para viagens de avião, as quais aumentam o risco
de coágulos sanguíneos para qualquer pessoa. Para mais informações, consulte
a brochura informativa “Viajar e DII”.
• Anemia
A anemia é uma das complicações mais comuns da DII. Se está anémico, isso significa que possui menos glóbulos vermelhos do que o normal e/ou menores níveis
de hemoglobina no sangue (a hemoglobina é uma proteína que se encontra nos
glóbulos vermelhos e que transporta o oxigénio pelo corpo). Existem vários tipos
diferentes de anemia. As pessoas com DII têm mais propensão para desenvolver
anemia por deficiência de ferro. Esta pode ser causada por falta de ferro na dieta,
fraca absorção do ferro presente na alimentação ou perda contínua de sangue.
A perda de sangue do intestino causa comummente anemia em pessoas com
Doença de Crohn, mesmo quando não é visível. É importante tentar garantir uma
boa ingestão de alimentos que contenham ferro para ajudar a prevenir a anemia.
Outro tipo de anemia é a anemia resultante de uma deficiência de vitaminas,
causada por baixa ingestão ou má absorção de certas vitaminas, tais como a
vitamina B12 ou o ácido fólico. Esta pode afetar especialmente pessoas com
Doença de Crohn a quem foram removidas secções do intestino delgado. Alguns
medicamentos usados para a DII (por exemplo, sulfasalazina e azatioprina) podem
também provocar anemia.
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Se a anemia for muito ligeira, poderá haver poucos ou nenhuns sintomas. Numa
anemia mais severa, os principais sintomas são cansaço crónico (permanente)
e fadiga. Pode também desenvolver dificuldades em respirar, dores de cabeça e
fraqueza generalizada. O tratamento da anemia depende da respetiva causa. Para
a anemia por deficiência de ferro podem ser receitados suplementos de ferro em
comprimidos ou ferro intravenoso (IV), que é administrado através de injeção ou
por infusão gota a gota. Algumas pessoas com DII têm intolerância ao ferro via
oral, pelo que lhes é administrado ferro IV, que pode ser muito mais eficaz. Para
a anemia resultante de deficiência de vitaminas, pode ser-lhe dado ácido fólico
ou B12, em comprimidos ou por injeção.

Poderão os meus sintomas ser SII?
SII significa Síndrome do Intestino Irritável (ou Sindroma do Colon Irritável). Esta
patologia é diferente da DII, embora alguns dos sintomas sejam semelhantes. Tal
como a DII, a SII pode causar dores abdominais, inchaço e crises de diarreia ou de
prisão de ventre. Porém, não provoca a inflamação típica da Doença de Crohn ou
da Colite Ulcerosa, não existindo tão pouco perda de sangue na SII.
Contudo, algumas pessoas com a Doença de Crohn podem desenvolver sintomas
semelhantes aos da SII. Podem, por exemplo, ter diarreia mesmo quando a sua DII
se encontra inativa. A SII é mais comum em pessoas com DII do que na população
em geral.

A Doença de Crohn pode provocar cancro?
Pode ter um risco ligeiramente acrescido de ter cancro do cólon se a Doença de
Crohn lhe afetou toda ou a maior parte do cólon durante mais de 8 a 10 anos.
O risco de cancro do cólon é maior se tiver Colangite Esclerosante Primária, que
também aumenta o risco de desenvolver cancro nas vias biliares.
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2

DIAGNÓSTICO, TESTES
E TRATAMENTO

Como é diagnosticada a Doença de Crohn?
Se tiver diarreia, dores abdominais e perda de peso ao longo de várias semanas
ou mais tempo, ou se detetar sangue nas fezes, o seu médico pode suspeitar de
que tem Doença de Crohn, especialmente se é um jovem adulto ou se tem uma
história familiar de DII. Necessitará então de testes e de exames para confirmar
o diagnóstico.
É provável que necessite de uma combinação de exames, onde se podem incluir:
• Análises ao Sangue e coprocultura (exame de fezes)
Uma mera análise ao sangue pode demonstrar se tem uma inflamação algures
no seu corpo e se está anémico. As fezes podem também ser examinadas para
detetar sinais de hemorragia ou inflamação, e para verificar se a diarreia é
provocada por uma infeção. Se houver suspeita de inflamação, pode então ter
de fazer um exame para observar o interior do corpo, tal como uma endoscopia
ou um exame de imagem (ex: TAC, ressonância).
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• Endoscopia
Existem vários tipos de endoscopia, de acordo com a parte do intestino a ser
examinada. Por exemplo:
• Endoscopia Digestiva Alta (ou gastroscopia) – se tiver sintomas provenientes
da parte superior do seu tubo digestivo. Nesta, o especialista insere um endoscópio (um tubo fino e flexível com uma câmara na ponta) através da boca
para examinar o esófago, estômago e duodeno.
• Sigmoidoscopia ou colonoscopia – se tiver sintomas no íleon ou no cólon. Isto
significa que será inserido um sigmoidoscópio (um endoscópio pequeno) ou
um colonoscópio (um endoscópio mais longo) através do ânus para examinar
o reto e o cólon.
• Uma sigmoidoscopia examina o lado esquerdo do cólon, enquanto uma colonoscopia permite examinar a totalidade do cólon e do íleon terminal.
Endoscopias como estas não são dolorosas, mas podem ser desconfortáveis, pelo
que poderá ser administrado um sedativo (um medicamento que tem um efeito
calmante) para o ajudar a relaxar. As biópsias (pequenas amostras de tecido)
são frequentemente obtidas durante a endoscopia. Estas são enviadas para um
laboratório onde são examinadas ao microscópio, para confirmar o diagnóstico.
• Endoscopia por cápsula ou videocápsula endoscópica
Para fazer uma endoscopia por cápsula, ser-lhe-á pedido que engula uma cápsula,
com o tamanho aproximado de uma uva pequena, que contém uma pequena
câmara, um transmissor e uma fonte de luz. À medida que passa pelo intestino,
a cápsula tira fotografias do seu interior e transmite-as para um gravador de
dados colocado à volta da cintura. A cápsula é descartável e é expulsa do corpo
naturalmente através da defecação. Nem todos os centros disponibilizam a
endoscopia por cápsula, e esta pode não ser indicada para todas as pessoas,
como por exemplo no caso de estenoses. É particularmente útil no exame do
intestino delgado.
• Exames de imagem: RM e TC
Outros testes que são cada vez mais utilizados para observar a localização e
extensão da Doença de Crohn incluem a RM (Ressonância Magnética) e a TC
(Tomografia Computorizada). A RM usa campos magnéticos e ondas de rádio, e
a TC utiliza raios X para construir uma imagem do corpo a 3D. Alguns centros
também usam ecografias para localizar áreas de inflamação.
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Quando a inflamação afeta apenas o cólon, pode, por vezes, ser difícil saber
se o diagnóstico é a Doença de Crohn ou a Colite Ulcerosa (CU). A CU
também afeta o revestimento do cólon, provocando inflamação e pequenas
úlceras. Se ainda não for claro que doença tem, pode ser-lhe diagnosticada
uma DII indeterminada ou uma colite indeterminada. Isto não deverá afetar
o início do tratamento.

Vou precisar de testes recorrentes?
Poderá ser necessário repetir os testes regularmente para monitorizar o estado da
doença e avaliar se o tratamento está a ter efeito. Alguns tratamentos com medicamentos podem exigir também uma série de análises ao sangue e, ocasionalmente,
raios X ou exames de imagem, para verificar potenciais efeitos secundários. Contudo,
o seu especialista evitará administrar-lhe quaisquer testes ou exames desnecessários.

Quais são os tratamentos existentes para a Doença de Crohn?
O tratamento da Doença de Crohn pode ser medicamentoso, cirúrgico ou
a combinação de ambos. A terapia nutricional poderá ser outra opção em
alguns casos, especialmente crianças.
O tratamento dependerá do tipo de Doença de Crohn que tem e das opções
que fizer com a ajuda do seu médico.

Quais os medicamentos utilizados no tratamento da Doença
de Crohn?
Na Doença de Crohn, o tratamento com medicamentos visa geralmente reduzir
sintomas, controlar as crises e alcançar a remissão, prevenir a recaída (manter a
remissão), uma vez controlada a fase ativa da doença. Isto pode significar que necessitará de tomar a medicação de forma continuada, por vezes durante vários anos.
Poderá, em alternativa, necessitar apenas de tratamento com medicamentos num
curto período de tempo.
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O principal objetivo do tratamento com medicamentos para a Doença de Crohn é
reduzir a inflamação. Os principais tipos de medicamentos são:
• Aminosalicilatos (5-ASA) reduzem a inflamação no revestimento do intestino.
Exemplos incluem mesalazina, olsalazina, sulfassalazina e balsalazida.
• Corticosteroides (esteroides) atuam bloqueando as substâncias que ativam
respostas alérgicas e inflamatórias no seu corpo. Estes incluem prednisolona,
prednisona, metilprednisolona, budesonida, hidrocortisona, e dipropionato
de beclometasona.
• Imunossupressores inibem o sistema imunitário e reduzem os níveis de inflamação. Os principais Imunossupressores usados na DII são azatioprina, mercaptopurina, metotrexato, micofenolato de mofetil, ciclosporina e tracolimus.
São frequentemente usados em pacientes que têm uma recaída quando deixam
de tomar corticosteroides.
• Antibióticos como metronidazol e ciprofloxacina são por vezes usados na
Doença de Crohn (por exemplo, para tratar abcessos ou fístulas e após alguns
tipos de cirurgias).
• Os fármacos biológicos são o mais recente grupo de medicamentos utilizados para
tratar a Doença de Crohn. Medicamentos anti-TNF como infliximab, adalimumab, e golimumab visam uma proteína presente no organismo chamada TNF,
prevenindo a inflamação. Outro tipo de fármaco biológico é vedolizumab, que
atua impedindo que os glóbulos brancos entrem no revestimento do intestino
e provoquem inflamação. Ustecinumab, o mais recente fármaco biológico a
ser recomendado para a Doença de Crohn e Colite Ulcerosa, atua visando
duas proteínas específicas, que ocorrem naturalmente e que desempenham
um papel fundamental nas respostas inflamatórias e imunitárias.

OUTRAS MEDICAÇÕES E MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
Podem ser usadas outras medicações para ajudar a aliviar os sintomas da Doença
de Crohn, mais do que para reduzir a inflamação. Contudo, deve consultar a sua
equipa DII antes de as usar, e estas devem ser usadas com precaução.
Exemplos incluem:
• Medicamentos antidiarreicos tais como loperamida e difenoxilato. Estes atuam
abrandando as contrações (movimentos dos músculos) no intestino, para que a
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comida se mova mais lentamente. Não devem ser utilizados durante uma crise,
particularmente se o cólon está afetado ou se tem uma estenose. Deve consultar
a sua equipa médica antes de tomar antidiarreicos.
• Sequestradores de ácidos biliares tais como colestiramina. Estes unem-se aos
sais biliares, que podem entrar em excesso no cólon e provocar diarreia caso o
íleon esteja afetado ou tenha sido removido cirurgicamente.
• Laxantes como Movicol. Estes ajudam a aliviar a obstipação, aumentando a
quantidade de água no intestino grosso, amolecendo as fezes e facilitando a
sua passagem.
• Expansores do volume fecal como Agiocur ou Agiolax são feitos a partir de
fibra vegetal e facilitam a passagem das fezes. Contudo, devem ser evitados se
tiver uma estenose (estreitamento do intestino).
• Analgésicos como paracetamol. Os AINE (anti-inflamatórios não esteroides)
como ibuprofeno devem ser evitados porque podem agravar a DII, ou desencadear
uma crise.
• Antiespasmódicos como Brometo de N-butil-hioscina e mebeverina podem
reduzir cãibras ou espasmos dolorosos relaxando os músculos. São mais comummente recomendados a pessoas com SII mas podem ser ocasionalmente úteis a
pessoas com DII, embora devam ser usados com especial precaução se houver
risco de desenvolver uma obstrução.
É preferível consultar o seu médico e a sua equipa de DII antes de tomar quaisquer
medicamentos não sujeitos a receita médica, uma vez que estes podem não ser
indicados para si, ou podem interagir com os seus medicamentos para a DII. Alguns
medicamentos não sujeitos a receita médica podem agravar os sintomas podendo
causar obstruções.

O que é o tratamento nutricional?
Pode ser prescrita a algumas pessoas com DII uma nutrição entérica exclusiva (uma
dieta especial só de líquidos), geralmente durante 2-8 semanas. As pessoas que
fazem esta dieta não ingerem alimentos e bebidas comuns porque a dieta líquida
já lhes fornece todos os nutrientes de que precisam.
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Nem todas as pessoas gostam do sabor desta alimentação especializada, mas
existem vários sabores disponíveis. Algumas pessoas consideram mais fácil beber o
líquido se este estiver fresco ou se o tomar através de uma palhinha. Uma alternativa
pode ser a administração da alimentação líquida durante a noite através de uma
sonda nasogástrica (um tubo fino que passa através do nariz até ao estômago).
É comummente usada em crianças porque pode fomentar o crescimento, ao fornecer
nutrientes de fácil digestão. Pode também tornar menos provável a necessidade
de tomar corticoides, uma vez que ajuda o intestino a “descansar” e dá-lhe a
possibilidade de cicatrizar. É menos provável que os adultos tenham necessidade
de nutrição entérica exclusiva, mas poderá ser uma opção para tratar crises. Este
tipo de dietas é geralmente supervisionado por um nutricionista.
Em algumas situações pode ser útil usar suplementos alimentares (isto é, nutrição
entérica não exclusiva) a par com a comida normal, de modo a obter mais nutrientes.
Isto também pode ser útil para crianças.

Quais são os tratamentos cirúrgicos para a Doença de Crohn?
Na última década, o desenvolvimento de fármacos biológicos produziu terapias médicas cada vez mais eficazes para a Doença de Crohn. Verificaram-se também mudanças
na forma como a cirurgia para a Doença de Crohn é agora efetuada. Por exemplo, as
resseções grandes (remoção generalizada de secções do intestino) são agora menos
comuns. Contudo, a cirurgia continua a ser uma opção de tratamento importante,
frequentemente em combinação com outras terapias médicas. Mais de 8 em cada 10
pessoas com Doença de Crohn precisarão de cirurgia em algum ponto das suas vidas.
É possível optar pela cirurgia quando os outros tratamentos não estão a controlar
suficientemente os sintomas. Isto pode ter a vantagem de dar tempo para preparar
a operação. Por exemplo, se estiver abaixo do peso normal, o seu médico poderá
aconselhá-lo a reforçar a ingestão de nutrientes antes de ser operado, talvez ingerindo uma alimentação líquida especial para suplementar a sua dieta (consulte
a página 20, O que é o Tratamento Nutricional?). Além disso, se for fumador,
ser-lhe-á vivamente recomendado que deixe de fumar antes da cirurgia. Os estudos
têm demonstrado que continuar a fumar aumenta o risco de necessitar, no futuro,
de mais operações para a Doença de Crohn.
Muito ocasionalmente, há quem necessite de uma operação urgente – por exemplo,
mediante uma oclusão intestinal ou uma perfuração (orifício ou rasgão no intestino).
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Quais são as operações mais comuns para a Doença de Crohn?
As duas operações mais comummente realizadas são a estrituroplastia e a resseção.
• Estrituroplastia
Uma estenose é um estreitamento do intestino que pode dificultar a passagem
de comida e de resíduos pela secção estreitada. Numa estrituroplastia, o cirurgião alarga a parte estreita, abrindo-a, remodelando-a, e depois suturando-a
novamente. A vantagem desta operação reside no fato de poder ter um alívio
dos sintomas sem perder qualquer parte do intestino.
Para estenoses muito pequenas que sejam acessíveis através de colonoscopia,
poderá ser possível realizar uma dilatação endoscópica com balão. Neste procedimento, é usado um endoscópio equipado com um balão para alargar a parte
estreita do intestino.
• Resseção
Esta envolve a remoção de várias partes inflamadas do intestino, que podem ter
uma estenose ou uma fístula, e a posterior junção das partes saudáveis

Existem outras operações para a Doença de Crohn?
Muito ocasionalmente, em pessoas com Doença de Crohn no cólon (intestino grosso),
pode ser necessário remover a totalidade do cólon e porventura o reto. Neste caso,
o seu cirurgião poderá sugerir uma das seguintes operações:
• Proctocolectomia e ileostomia
Nesta operação, o cirurgião remove todo o cólon e reto, e traz o extremo do
intestino delgado para fora do corpo através de uma abertura na parede do
abdómen. É colocado um saco na abertura para recolher os resíduos que iriam
para o cólon. O saco pode ser esvaziado ou mudado sempre que necessário.
• Anastomose ileo-retal
Por vezes, quando todo o cólon tem de ser removido, pode ser possível ligar o
íleon (a extremidade terminal do intestino delgado) à extremidade superior do
reto. Isto só é possível se o reto não estiver afetado.
• Colectomia parcial e colostomia
Se apenas estiver afetada uma parte do cólon, poderá ser possível remover somente a secção danificada e voltar a ligar o cólon saudável ou trazer a extremidade
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do cólon para fora com um estoma, geralmente no lado esquerdo inferior do
abdómen. Isto é conhecido como colostomia.
• Estoma temporário: ileostomia ou colostomia
Por vezes, o seu médico poderá recomendar uma ileostomia ou colostomia temporária para desviar os resíduos produzidos pela digestão do intestino inflamado,
para lhe dar a oportunidade de cicatrizar. Assim que o intestino estiver suficientemente recuperado, o estoma será fechado. Isto poderá acontecer após três a
seis meses, ou mais, dependo do comportamento da inflamação.
Ter uma grande porção do intestino removida pode ser um pensamento assustador,
e pode também ficar preocupado com a perspetiva de usar um saco de estoma.
Contudo, recentemente, verificaram-se significativos avanços e melhorias na
conceção de produtos para estoma, que são agora muito mais discretos e confortáveis. Geralmente, existem enfermeiros especializados disponíveis para o ajudar
se tiver uma ileostomia ou colostomia. Existem também várias organizações que
oferecem conselhos práticos e apoio.

Cirurgia para fístulas e abcessos.
Se tiver um abcesso, pode ser necessário drená-lo. Um abcesso é uma coleção de
pus localizada, provocada por infeção.
Os abcessos visíveis, tais como aqueles à volta do ânus, parecem furúnculos e, muitas
vezes, o tratamento envolve lancetar (abrir o abcesso com uma lâmina e deixar a
infeção drenar). Os sintomas de um abcesso incluem inchaço, sensibilidade, dor e
febre. Quando o abcesso estiver drenado, os sintomas desaparecem. Geralmente,
são administrados antibióticos para tratar qualquer infeção remanescente.
Pode formar-se um abcesso na parede intestinal, fazendo, por vezes, com que esta
se projete para fora. Isto é um abcesso intra-abdominal, que pode precisar de ser
drenado, por via percutânea (com apoio de ecografia ou TC) ou por via cirúrgica.
Se tiver uma fístula perianal, pode precisar de cirurgia para fechar o trato ou para
colocar um sedâneo ou séton (um fino fio cirúrgico que garante que o pus consegue
ser drenado, impedindo a formação de abcessos).
Por vezes, pode ser realizado um exame sob o efeito de anestesia para que o médico
possa examinar uma fístula ou abcesso em pormenor.
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3

VIVER COM
DOENÇA DE CROHN

Preciso mudar a minha alimentação?
Não existe uma prova inequívoca de que algum alimento ou aditivo alimentar cause
ou trate a Doença de Crohn.

Geralmente, o mais importante é tentar ter uma alimentação nutritiva e
equilibrada, de modo a manter o seu peso e ter energia, e beber fluidos em
quantidade suficiente para não desidratar.
No entanto, em algumas pessoas com Doença de Crohn alguns alimentos poderão desencadear e/ou agravar os sintomas. Por exemplo, pode ajudar se ajustar a
quantidade de fibra que ingere ou se cortar com o trigo, produtos condimentados
ou laticínios. Pode valer a pena examinar a sua própria dieta para tentar encontrar
alimentos que produzam efeitos semelhantes. Contudo, de modo a garantir que a sua
alimentação continua a ser saudável e equilibrada, é importante aconselhar-se junto
do seu médico ou nutricionista antes de fazer quaisquer mudanças significativas.
Manter um diário alimentar para registar o que come e se há mudanças dos seus
sintomas, poderá ser útil.
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Se tiver uma estenose, poderá precisar de evitar alimentos “difíceis de digerir” dado
poderem provocar uma obstrução. Tipicamente esses alimentos incluem alimentos
ricos em fibra insolúvel, frutos secos e sementes, cascas de frutos e de vegetais e
carne dura ou fibrosa. Fazer lanches ou refeições pequenas e frequentes, bem como
mastigar bem a comida poderá também contribuir positivamente. O seu nutricionista
poderá aconselhar neste âmbito.
As pessoas com Doença de Crohn têm propensão para deficiência de vitaminas,
especialmente se tiverem dificuldade em absorver nutrientes devido a inflamação
no intestino delgado. Pode ser necessário tomar um suplemento vitamínico – o seu
médico indicar-lhe-á se for esse o seu caso.
• Muitas pessoas com Doença de Crohn têm deficiência de ferro, o que pode
provocar anemia (na qual existe menos hemoglobina ou menos glóbulos vermelhos para transportar o oxigénio pelo corpo). Podem ser-lhe administrados
suplementos de ferro em comprimidos ou através de uma infusão (uma injeção
gota a gota de um soluto numa veia).
• Pessoas a quem o íleon terminal (a última parte do intestino delgado) foi removido, ou que tenham essa área inflamada, poderão ter deficiência de vitamina
B12. Isto pode provocar uma forma de anemia que é tratada com injeções de
vitamina B12.
• Alguns dos medicamentos usados para a Doença de Crohn podem também levar
a deficiências, por exemplo a sulfassalazina pode afetar a capacidade de o corpo
absorver ácido fólico, e os corticoides podem causar perda de cálcio, o que pode
provocar osteoporose. Suplementos de cálcio (com vitamina D) podem contribuir
para prevenir a osteoporose.
• A deficiência de vitamina D é outra das deficiências comuns em pessoas com
DII. A vitamina D forma-se pela ação da luz solar na pele, e pode também ser
encontrada em alimentos como ovos e peixes gordos. É importante para o sistema
imunitário, e também é necessária para ter ossos saudáveis. Alguns estudos
sugerem que baixos níveis de vitamina D podem levar a um risco acrescido de
cirurgia e hospitalizações, especialmente em pessoas com Doença de Crohn. Outro
estudo concluiu que dar suplementos de vitamina D a pessoas com Doença de
Crohn reduz o risco de ter uma crise.
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Existem abordagens alternativas e complementares?
Algumas pessoas com Doença de Crohn consideram as medicinas complementares e
alternativas (MCA) úteis para controlar sintomas como dores abdominais e inchaço.
Contudo, existem poucos estudos científicos fiáveis para demonstrar a eficácia
destas terapias, sendo possível que aquelas pessoas possam ter entrado em remissão
coincidentemente, dada a evolução imprevisível de patologias como a Doença de
Crohn. Pode também existir um efeito “placebo” – existe evidência de que se as
pessoas tomarem um placebo (uma substância inativa e inofensiva), mas acreditarem
que este as vai ajudar, então os sintomas podem melhorar independentemente da
eficácia real desse tratamento.
Também tem havido investigação sobre o uso de probióticos na Doença de Crohn,
mas até agora ainda não existem provas inequívocas de que os probióticos ajudem
a induzir ou manter a remissão em pessoas com Doença de Crohn.
Se quiser tomar um produto complementar ou alternativo, fale primeiro com o seu
médico, especialmente se está a pensar tomar quaisquer medicamentos fitoterápicos,
uma vez que estes podem interagir com alguns medicamentos receitados. Também
é importante que não pare de fazer qualquer tratamento prescrito sem consulta,
mesmo que os seus sintomas tenham melhorado.
Deve ter cuidado com tratamentos que possam reforçar um sistema imunitário já
hiperativo, uma vez que poderá agravar a sua patologia.

A Doença de Crohn afeta a fertilidade e a gravidez?
Geralmente, as mulheres com Doença de Crohn não têm mais dificuldades em
engravidar do que as mulheres sem DII, e podem esperar ter uma gravidez normal
e um bebé saudável.
Contudo, se tiver Doença de Crohn ativa, pode ser mais difícil engravidar, particularmente se estiver abaixo do peso normal ou se comer mal. Uma inflamação
grave nos intestinos pode também afetar o funcionamento normal dos ovários e
pode provocar adesões (bandas de tecido de cicatrização) que afetam as trompas
de falópio. Em geral, a fertilidade masculina não é afetada pela DII, embora a
sulfasalazina possa diminuir a fertilidade dos homens enquanto estes tomarem
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o medicamento. Alguns estudos sugeriram que a qualidade do esperma pode ser
afetada pela Doença de Crohn, mas não é claro que isto seja efeito de má nutrição.
O tratamento da doença deverá repor o nível normal de fertilidade.
Geralmente, os médicos recomendam que procure ter a sua DII em remissão antes
de tentar engravidar. Se estiver bem (em remissão) quando a sua gravidez começar,
é mais provável que tenha uma gravidez sem complicações e um bebé saudável nas
mesmas condições que uma mulher sem DII.
Se engravidar durante uma crise, existe o risco de dar à luz prematuramente ou ter
um bebé com baixo peso à nascença. Uma doença de Crohn grave e ativa expõe o
bebé a um risco maior. Contudo, o seu médico deverá poder ajudá-la a controlar
os seus sintomas tanto quanto possível – e, com algumas exceções, a maioria dos
tratamentos para a DII podem ser mantidos durante a gravidez.
Contudo, não deve tomar metotrexato, micofenolato, mofetil ou talidomida
durante a gravidez ou enquanto estiver a tentar engravidar, porque estes aumentam
o risco de anomalias congénitas.
A evidência a respeito da segurança de fármacos biológicos durante a gravidez
como infliximab e adalimumab é ainda limitada, embora pareçam ser seguros.
Porém, a maioria dos médicos considera agora que, se for necessário manter a sua
DII sob controlo, poderá ser melhor continuar a tomar estes fármacos durantes
os primeiros seis meses de gravidez. O seu médico deve debater consigo os riscos
e benefícios.
Se está a tentar começar uma família, ou se já está grávida, fale sobre isto e sobre o
tratamento com medicamentos com o seu médico ou a equipa DII.
Para mais informações, consulte a nossa brochura “Gravidez na DII”.

A Doença de Crohn é hereditária?
A Doença de Crohn tende a ser hereditária, e os pais com DII têm ligeiramente
mais probabilidades de ter filhos com DII. Contudo, estudos demonstraram
que para a maioria das pessoas o verdadeiro risco é ainda relativamente
baixo.
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Se um dos pais tiver Doença de Crohn, pensa-se geralmente que o risco de o seu
filho desenvolver DII é entre 5% e 10% – isto é, por cada 100 pessoas com Doença
de Crohn que tenham um filho, 5 a 10 crianças poderão desenvolver DII. Contudo,
ainda não se consegue prever exatamente como é que a Doença de Crohn é transmitida. Mesmo com predisposição genética – isto é, um risco acrescido por causa
dos genes da pessoa – são necessários fatores adicionais para desenvolver DII.

Como é que a Doença de Crohn afeta crianças e jovens?
Nas últimas décadas, um conjunto de estudos demonstrou que a Doença de Crohn
ocorre cada vez com mais frequência em crianças e jovens. Existe também evidência
que sugere que, quando a Doença de Crohn começa na infância, a inflamação pode
ser mais grave e afeta mais partes do intestino.
A inflamação do intestino pode afetar os padrões de crescimento e pode levar a um
atraso da puberdade. Uma má nutrição e o uso prolongado de corticosteroides pode
também contribuir para o crescimento mais lento verificado em muitas crianças
com Doença de Crohn. Reduzir o uso de corticosteroides e optar pelo tratamento
com nutrição entérica e imunossupressores ou até cirurgia poderá estimular a
recuperação do crescimento. Embora as crianças com DII possam crescer mais
lentamente do que outras crianças, quatro em cada cinco deverão alcançar a altura
adulta máxima.
Embora a maioria das crianças e jovens com Doença de Crohn consiga ir à escola,
pode haver alturas em que terão de faltar às aulas devido a problemas de saúde.
Podem também ter a sensação de serem “diferentes” das outras crianças. Temos a
brochura informativa para professores e a brochura “Guia dos Pais”, que poderá
ser útil.
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Não se esqueça, que poderá contribuir com a sua preciosa ajuda, quando preencher a sua declaração de
IRS. O processo é simples e não representa qualquer custo adicional para si. Basta preencher o Quadro 11
do Modelo 3 com o número de contribuinte 503 454 311 e assinalar com uma cruz a opção “Instituições
particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade Pública”.

