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Resumo:

A Doença de Crohn (DC) é descrita como uma subcategoria das doenças 

inflamatórias intestinais, de caráter crônico, transmural e que pode afetar qualquer 

parte do trato digestivo, mas, principalmente, o intestino delgado e o cólon, o 

trabalho visa o estudo do diagnostico, a medicação e a nutrição na doença de crohn. 

É uma doença que afeta pessoas de várias idades, sexos e raças, apesar de se 

verificar maior incidência em jovens adultos do sexo feminino, embora muitos 

aspetos da etiopatogenia continuem por esclarecer, os estudos realizados sugerem 

que a DC é uma entidade heterogênea, caracterizada por defeitos genéticos, que 

originam uma resposta exacerbada do sistema imunitário. Contudo, acontecimentos 

recentes apontam outras possíveis etiologias, que desempenham um papel chave 

na patogênese desta patologia, como é o caso da própria alimentação, certos 

medicamentos, fatores genéticos, imunológicos, ambientais e infecções.Pode-se 

concluir a importância do diagnostico precoce em terapias medicamentosas e 

nutrição nos pacientes com a doença de cronh.

  Introdução: 

A Doença de Crohn (DC) descrita em 1932 por Chron Ginzburg é caracterizada

como um processo inflamatório crônico de etiologia ainda desconhecida não curável 

por tratamento clinico ou cirúrgico que acomete todo trato digestivo da boca ao anus, 

sendo o intestino delgado e grosso os locais acometidos com mais freqüência 3.Pode 

afetar indivíduos de ambos os sexos e de todas as idades,esta doença atinge 

pessoas de diferentes classes socioeconômicas, idade, sexo e nacionalidade. 

Porém tem sido observada uma maior prevalência da doença em mulheres na faixa 

etária entre 20 e 40 anos, fumantes e parentes de primeiro grau dos portadores da 

DC2. A etiopatogenia da DC é multifatorial, com a participação de fatores genéticos, 

intraluminais, alterações na barreira do epitélio intestinal e resposta imunológica 

anormal da mucosa. Estes fenômenos determinam a ativação da cascata 

imunoinflamatória que resulta em uma lesão continuada da mucosa do intestino7.

 O diagnostico da DC resulta na analise de dados clínicos (anamnese,exame físico e 

proctologico completo), endoscópicos, radiológicos laboratoriais e histológicos. Os 

sintomas mais comuns são: febre, dor abdominal, do tipo cólico de localização 

difusa, diarréia não aliviada após defecação e fadiga. Pode ocorrer também perda 



de peso devido ao excesso de peristaltismo que limita a ingesta alimentar. Na 

maioria dos pacientes o curso é crônico e intermitente, independente do segmento 

acometido. Também pode apresentar manifestações extra-intestinas como 

articulares, urinarias dermatológicas, hepáticas e oculares3 

Desenvolvimento:

Uma das complicações mais inconvenientes para os portadores da DC são as 

fistulas, comunicação anômala de órgãos ou estruturas através de um pertuito 

anormal. Pode ser interna entre órgãos intracavitários ou se exteriorizar, aparecem 

com certa frequência e ainda não há um tratamento especifico que possa resolvê-las 

promovendo completa cicatrização2. O surgimento das fistulas causam dor 

abdominal, diarréia, perda de peso e comumente encontradas na porção ilíaca do 

intestino7. 

  As recomendações para tratamento medicamentoso ou cirúrgico resultam da 

localização da doença, intensidade da apresentação resposta a terapia 

medicamentosa pregressa e do diagnostico de complicações6. A DC pelo seu 

envolvimento do trato gastrintestinal e seus efeitos sobre a ingestão alimentar, é 

comumente associada à deficiência nutricional, podendo esta variar desde 

alterações discretas dos níveis dos oligo elementos até estados óbvios de 

desnutrição severa, com grande perda de peso1.

  Objetivo:

Esse trabalho tem com objetivo de estudo avaliar os métodos de diagnósticos, 

medicamentos utilizados e tratamentos nutricionais  na detecção da doença de 

crohn.

Metodologia:

Foi utilizada metodologia através de pesquisa em referencias bibliográficas obtida de 

banco de dados públicos como scielo, pubme, capes entre outros.

Resultados preliminares:



O diagnostico da DC resulta na analise de dados clínicos (anamnese,exame físico e 

proctologico completo), endoscópicos, radiológicos laboratoriais e histológicos. Os 

sintomas mais comuns são: febre, dor abdominal, do tipo cólico de localização 

difusa, diarréia não aliviada após defecação e fadiga. Pode ocorrer também perda 

de peso devido ao excesso de peristaltismo que limita a ingesta alimentar. Na 

maioria doa paciente o curso é crônico e intermitente, independente do segmento 

acometido. Também pode apresentar manifestações extra-intestinas como 

articulares, urinárias, dermatológicas, hepáticas e oculares3. Embora muitos aspetos 

da etiopatogenia continuem por esclarecer, os estudos realizados sugerem que a 

DC é uma entidade heterogênea, caracterizada por defeitos genéticos, que originam 

uma resposta exacerbada do sistema imunitário. Contudo, acontecimentos recentes 

apontam outras possíveis etiologias, que desempenham m papel chave na 

patogênese desta patologia, como é o caso da própria alimentação, certos 

medicamentos, fatores genéticos, imunológicos, ambientais e infecções7. 
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