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1.Resumo 

 

       A Doença do Crohn (DC) é descrita como uma doença da subcategoria das 

doenças inflamatórias intestinais (DII), uma inflamação crônica progressiva intestinal 

que pode acometer desde a boca até a região anal, onde as áreas mais afetadas são 

o íleo terminal, válvula ileocecal e o ceco. Doença que afeta toda faixa etária, sexo e 

raça, embora sua etiologia ainda seja inconclusiva, alguns estudos indicam que a DC 

seja causada por um defeito imunológico, provocada por uma resposta do sistema 

imune exagerada. Seus sinais e sintomas são característicos o que auxilia o 

diagnóstico que é baseado em exames de imagens como tomografia 

computadorizada (TC), ressonância magnética (RM), raio-x (RX), colonoscopia, 

anamnese e exames laboratoriais. O tratamento tem como objetivo controlar a DC 

através dos métodos farmacológicos, clínicos com base em uma dieta diferenciada ou 

cirúrgico quando o quadro da DC se complica.  

 

2.Introdução  

 

       A Doença do DC é uma inflação crônica que acomete todo o tubo digestivo desde 

a boca até o reto, principalmente íleo terminal, válvula ileocecal e o ceco. A inflamação 

pode se estender para as camadas profundas do intestino e também pode “pular” 

regiões do intestino, de modo que pode haver partes doentes separadas por partes 

normais.  

       Ainda que seja uma patologia de etiologia desconhecida acredita-se que um dos 

fatores causadores da DC seja um descontrole do sistema imunológico, onde o 

sistema imune do portador encontra-se em constante atividade, agredindo as paredes 

intestinais e atingindo as camadas e mucosas ocasionando lesões. Embora seja muito 

confundida com outras patologias a DC é diferenciada das outras Doenças 

inflamatórias intestinais (DII) devido à localização da lesão no aparelho digestivo, ao 

seu processo inflamatório e por conta da sua distribuição e penetração na mucosa. 

       Os sintomas apresentados não são muito característicos como: diarreia que pode 

acarretar em anemia, devido a velocidade da eliminação das fezes onde o indivíduo 

apresenta dificuldade na absorção de nutrientes, dor abdominal e emagrecimento. A 

fase ativa dessa doença é caracterizada pela presença de abcessos, que aparecem 
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devido ao grande número de neutrófilos presentes, e é comum o aparecimento de 

fístulas. 

       O diagnóstico é constituído na história clínica do paciente, exames laboratoriais 

como sorologia de anticorpos e exames de imagem RM, TC e RX. 

       O tratamento é com base em medicamentos como anti-inflamatórios e 

imunomodeladora além de uma reeducação alimentar, porém quando os sintomas se 

agravam a indicação é cirúrgica e varia de acordo com a região lesionada. 

 

Figura1. As regiões do intestino mais afetas pela DC.   

 

3.Objetivo 

 

       O objetivo desse trabalho é descrever a Doença de Cohn com ênfase nas 

etiologias mais bem aceitas. 

 

4.Metodologia 

 

       O método utilizado para realizar esse trabalho foi baseado em referências 

bibliográficas e leitura da literatura. 

  

5.Desenvolvimento 

 

       A DC foi descrita pela primeira vez em 1932 pelo Dr. Burril B. Crohn, sendo 

descrita como uma inflamação no intestino delgado, de caráter crônico e com 
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cicatrizes na parede do intestino. Estudos posteriores possibilitaram entendê-la como 

uma enterite granulomatosa transmural, crônica e de etiologia desconhecida. 

(Marcolin A.C.,Gonçalves C.,Cascaes C., Troncon L.E. e Duarte G)Desde então a DC 

ficou então conhecida como um processo inflamatório inespecífico crônico e 

progressivo, que pode acometer qualquer parte do tubo digestório, porém as áreas 

mais afetadas são o íleo terminal, válvula ileocecal e o ceco. (Figura 2) 

 

 

 

Figura 2.Doença do Cronh do ílio terminal 

 

       A lesão se inicia como uma úlcera aftosa, que vai progredindo e formando lesões 

que vão se fundindo e evoluindo para úlceras alongadas que ficam em torno do eixo 

do intestino. (Figura 3) 

 

 

Figura 3. A figura apresenta a formação de ulceras localizadas ao longo do tubo 

digestivo. 
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       A formação de edema e a perda da textura da mucosa são característicos, essa 

textura grosseira se distribui ao ponto que esse tecido lesionado fique acima da 

mucosa normal. 

       A parede intestinal se torna elástica e espessa como consequência do edema 

transmural, da inflamação, da fibrose submucosa e da hipertrofia da musculatura, os 

quais contribuem para formação da estenose.Caracterícas microscópicas apontam 

neutrófilos em grande quantidade que se infiltram e danificam o epitélio da cripta, 

esses neutrófilos são denominados de abscessos crípticos e estão associados a 

destruição das criptas. Os ciclos de destruição e regeneração das criptas levam a uma 

alteração na estrutura da mucosa, as criptas que deveriam estar retas e paralelas 

ganham formas estranhas e se posicionam de forma diferente em relação as outras. 

       Existem outros tipos de alterações como a metaplasia epitelial e a metaplasia das 

células de Apneth, que são alterações da estrutura e que podem persistir mesmo 

quando a inflamação e resolvida.2Os granulomas são uma das características 

determinante da DC, eles acometem áreas que estejam afetadas e não afetadas de 

qualquer camada da parede intestinal. Os granulomas cutâneos formam nódulos que 

são conhecidos como Doença de Crohn metastásica e a ausência de granulomas não 

exclui o diagnóstico de DC, uma vez que são representados em apenas 35% dos 

casos. 

 

Sintomas 

 

       Os sintomas clássicos da DC são: diarreia, dor abdominal e febre e é 

caracterizada pela perca de peso, anorexia, fadiga, deficiência nutricional e muitas 

vezes fezes com presença de sangue. Na fase ativa da DC é caracterizada pelo o 

aumento do número de neutrófilos infiltrados que causam os abcessos, sinal 

característicos. É também comum a formação de fístulas. Posteriormente, e devido a 

todas estas manifestações referidas, podem ainda ocorrer problemas extra intestinais, 

como é o caso de artrites, complicações oculares, cutâneas, hepatobiliares e renais. 

(Robbins & Contran) 
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Etiologia 

        Ainda que sua etiologia seja desconhecida alguns fatores são comumente 

aceitos, um deles é o fator imunológico, onde acredita-se que a sua causa seja devida 

uma resposta imune exagerada. Alguns autores defendem que o início e a sequência 

da inflamação em indivíduos com DC estão associados a um desequilíbrio entre 

citocinas pró e anti-inflamatórias, produzidas na mucosa intestinal, e este processo de 

produção e liberação de citocinas que pode causar o aparecimento de determinadas 

complicações, nomeadamente, ulcerações e o aumento da permeabilidade 

intestinal.(Robbins & Contran) O início da resposta imune se inicia pelas células Th1 

que são responsáveis pela ativação da resposta imune, onde foram encontradas em 

grande quantidade em portadores da DC, desencadeando assim as lesões 

granulomatosas,que são lesões características da doença. além dessas células foram 

encontradas também as citocinas IL-12,TNFα e IFN-γ.Esses estudos permitiram 

estabelecer diferentes padrões de citocinas, em diferentes fases da doença, as lesões 

crónicas estão essencialmente associadas a níveis elevados de IL-2, IFN-γ, TNF-α e 

IL-12 e IL-18, já as lesões mais precoces parecem ter níveis de IL-4 aumentados e de 

IFN-γ diminuídos, mesmo as células Th1 sendo consideradas as ativadoras das 

respostas imunes, as IL-18 têm-se mostrado como potenciais citocinas pleiotrópica 

capazes de mediar tanto as respostas Th1 como as Th2, reforçando assim a 

divergência dos padrões de citocinas na patogênese da DC.(Robbins & Contran). A 

TNF-α é uma citocinas pró-inflamatória, que quando expressa, atua no tratamento 

monoclonal, ela atua na expressão de fatores de adesão que permitem a penetração 

de células inflamatórias e consequente ativação dos macrófagos, para promover a 

libertação de outros mediadores pró-inflamatórios. (Marcolin A.C.,Gonçalves 

C.,Cascaes C., Troncon L.E. e Duarte G). 

        O mecanismo que serve como barreira entre o hospedeiro e os antígenos do 

lúmen é o sistema imune mucoso, responsável por manter o equilíbrio entre a resposta 

imune perante as agressões e tolerância a antígenos normalmente inócuos. Nos 

indivíduos com DC este equilíbrio está comprometido, originando um processo 

inflamatório crónico com consequente lesão tecidual. (Marcolin A.C.,Gonçalves 

C.,Cascaes C., Troncon L.E. e Duarte G)  
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       Outro fator também aceito é o fator genético, onde acreditava-se que antigamente  

existia maior probabilidade de se desenvolver DC através de  antecedentes familiares 

como em casos de gêmeos e irmãos, mas estudos realizados nas GWAS ( Genoma 

– Wide Association Study ) permitiu a identificação de polimorfimorfismo que estão 

associados ao desenvolvimento da DC e este polimorfismo e uma alteração da 

sequência do DNA,onde o mais comum consiste na alteração de um único par de 

base, chamados de polimorfismos singulares de nucleotídeos (single nucleotide 

polimorphisms ou SNPs). As GWAS não são capazes de identificar exatamente a 

variante causadora da doença, mas alguns genes envolvidos em diferentes 

mecanismos foram identificados, como no processo de homeostasia da barreira 

epitelial, imunidade inata, reposta imunitária, estes genes identificados permitem 

avaliar o comportamento da doença, qual a sua localização, sua atividade e também 

qual o tratamento a seguir. (Marcolin A.C.,Gonçalves C.,Cascaes C., Troncon L.E. e 

Duarte G)  

       Outro fator também conhecido, mas inconclusivo é o fator infectante, os agentes 

mais frequentemente encontrados no gênese da doença de Cohn são os vírus, dentre 

eles os rotavírus, o vírus de Epstein-Barr e alguns RNA vírus citopáticos. Bactérias 

semelhantes a Pseudomonas,Mycobacterium Kansaii e Yersina também foram 

questionada como uma das causas da doença, porém essa associação ainda carece 

de provas definitiva. (Marcolin A.C.,Gonçalves C.,Cascaes C., Troncon L.E. e Duarte 

G)  (Tabela 1.) 

 

Tabela 1. Causas infecciosas que imitam doenças inflamatórias intestinais 

Causa infecciosa Aparência endoscópica 

Salmonella Mucosa com hemorragias no ílio e colon 

Shigella Eritema no ílio e colon 

E.coli Ligeira moderação no colon 

Yersinia Presença de ulceras em partes do colon 

Entamoeba Agudas colites e ulceras 

Mycobacterium Ulceras no ílio 

Schistosoma Extensiva colite, atingindo outros segmentos 

com pólipos 

Cytomegalovirus Colites com ulcerações 

Tabela 1. Representa outros tipos de bactéria causadora de DII 
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Diagnóstico 

       O diagnóstico da DC é extremamente complexo, inicia-se com anamnese, junto 

com uma série de exames como imagem, radiológicos e bioquímicos, para auxiliar a 

avaliação clínica. 

       Os exames de imagem como RX, TC,RM são essenciais para o diagnóstico da 

DC, é bastante útil no sentido de complementar a análise em estenoses 

intransponíveis, já que o estreitamento não permite a passagem do endoscópio. A 

endoscopia é extremamente importante, pois descreve os processos ulcerativos que 

caracterizam a DC, a colonoscopia é a principal forma de diagnóstico, sendo a 

primeira linha para a investigação em pacientes com DC. Este exame é importante 

como meio de diagnóstico porque avalia a extensão da doença, monitoriza a sua 

atividade, proporciona uma vigilância em situações de displasia ou neoplasia, avalia 

a bolsa íleal e a anastomose íleo retal. 

       As análises histológicas podem demonstrar acometimento transmural, padrão 

segmentar e presença de granulomas não caseosos, já o raio-x contrastado analisa a 

morfologia intestinal, esse exame auxilia no diagnóstico porque fornece informações 

sobre a estrutura do cólon, e um exames que demonstram também a presença de 

fístulas, além de ser um exame rápido. 

           Além dos exames de imagem existem exames que auxiliam no diagnóstico 

como: 

 Coproculturas: para identificar bactérias (toxina do Clostridium difficile, 

Chlamydia trachomatis,E.coli.Mycobacterium, Neisseria, Salmonella, Shigella, 

Aeromonas, Yersinia); 

 

 Técnicas de amplificação do DNA viral ou bacteriano (CMV – Citomegalovírus): 

para identificação de protozoários (Entamoeba, Giardia, Cryptosporidium, 

Balantidium) ou nemátodo (Schistossoma, Stronglyoides) 

 

Tratamento 

 

       O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico dependendo do grau de acometimento, 

o tratamento consiste em apenas aliviar os sintomas uma vez que a DC não tem cura. 
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       O tratamento clínico tem como base um regime alimentar adequado que consiste 

de alimentos que estimulem o peristaltismo, como sucos, frutas e vegetais cozidos, 

algumas bebidas que têm essa mesma ação, como o álcool. 

       Alguns pacientes desenvolvem alergias a certos alimentos, fato este que deve ser 

levado em consideração na elaboração da dieta. 

       O tratamento farmacológico inicia-se pelo tratamento sintomático, na presença de 

diarreias com o objetivo de inibi-la. (Figura 4) 

 

 

Figura 4. Representa o protocolo usado ao tratamento farmacológico.  

        

       O tratamento cirúrgico é usado quando ocorre uma complicação da DC, tais como 

obstrução intestinal, fístulas e outras manifestações perianais. As indicações 

cirúrgicas são nos casos de: obstrução intestinal, intratabilidade medicamentosa, 

fístulas internas, fístulas externas, abscessos doenças perianal, reconstrução da 
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continuidade colo retal residual, abscesso retroperitoncal, carcinomas, fístulas reto-

vaginais, hemorragias maciças, megacólon tóxico. 

       Um procedimento similar ao transplante de medula óssea para tratamento de 

linfoma conseguiu pela primeira vez no Brasil salvar uma paciente com doença de 

Cohn, o procedimento foi realizado por médicos da Beneficência Portuguesa de São 

José do Rio Preto (SP) após a paciente conseguir uma liminar autorizando o 

tratamento. 

       O método, tecnicamente é um transplante de células-tronco sanguíneas, ainda 

não foi aprovado por autoridades regulatórias brasileiras. Apesar disso, já está sendo 

usado para casos mais graves da doença em hospitais nos Estados Unidos e Europa. 

       Os médicos de Rio Preto afirmam que procuraram fazer o transplante de células-

tronco nesse caso porque a paciente não reagiu bem a nenhum dos tratamentos 

disponíveis para a doença de Cohn, que é considerada um problema crônico, sem 

cura. (Figura 5) 

 

 

Figura 5. Representação didática de um possível novo tratamento à base de células-

tronco. 

 

Recomendações 

 

A maioria dos doentes, quando entra em remissão, leva uma vida praticamente 

normal, ainda que as causas da doença de Cohn não sejam conhecidas, no entanto, 

sabe-se que algumas medidas simples podem ajudar a prevenir as crises. São elas: 

 Controlar o peso; 
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 Seguir uma dieta balanceada; 

 Identificar os alimentos que te fazem mal e reduzir a ingestão de alimentos de 

origem animal e ricos em fibra; 

 Praticar atividades físicas moderadas; 

 Beber muita água; 

 Não fumar; 

 Não ficar grandes períodos sem comer; 

 Ingerir alimentos que contenham muito ferro e vitaminas; 

 Evitar situações de estresse; 

 Conferir o aspecto das fezes sempre que utilizar o banheiro. 

 Evite, na medida do possível, as situações de estresse. 

 

6.Resultados  

 

       Com base nessa revisão bibliográfica nota-se que, a DC apesar de ter uma  

etiologia desconhecida, apresenta alguns fatores que a causam e mesmo que esses 

fatores sejam inconclusivos alguns deles são comumente aceitos como: o fator 

imunologico,onde o sistema imune do portador está em constante atividade, o fator 

genético, onde acredita-se que exista maior probabilidade de se desenvolver DC, 

através de  antecedentes familiares como em casos de gêmeos e irmãos e os fatores 

infectantes onde através de um estudo sobre o gene foi encontrada uma forma viral e 

bacteriana. 

        

7.Considerações finais 

 

       Com este trabalho podemos denotar que, apesar da DC ter sua causa 

desconhecida e muitas vezes ser assimilada com outra DII, é uma doença que 

apresenta características especificas o que auxilia as diversas técnicas existentes 

como os exames de imagem, sorológicos que complementam a anamnese a fecharem 

o diagnóstico, promovendo um tratamento especifico e o portador da doença continua 

tendo uma vida saudável e ativa. 
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