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1. RESUMO 

A doença de Crohn (DC) é uma doença de processo inflamatório crônico de 

etiologia ainda desconhecida, não curável por tratamento clínico ou cirúrgico e que 

acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, variável e transmural 

acometendo principalmente o intestino delgado e o grosso. O objetivo do estudo foi 

avaliar o caso de uma paciente com DC, bem como seu estilo de vida e os exames e 

tratamentos solicitados durante todo o período da doença. Trata-se de um estudo 

observacional e descritivo, utilizando dados de um portador da DC, analisando sua 

vivência com a doença no dia-a-dia desde a suspeita da doença até os dias atuais. 

Foi realizada uma análise qualitativa para explicar ligações causais nas intervenções 

na vida de um paciente com DC, mediante entrevista, prontuários e exames. Os dados 

coletados foram através de exames laboratoriais desde o principio da descoberta da 

DC (2007) até os dias atuais (2018), comparando seus resultados anualmente. Dentre 

os resultados obtidos é possível observar que a paciente apresentou uma melhora ao 

passar dos anos e se encontra na fase estacionaria da doença, mantendo 

acompanhamento dos exames. Sua vivencia com a DC se encontra normalizada em 

sua situação atual. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A DC pode surgir em qualquer idade, entretanto é mais comum que os primeiros 

sintomas apareçam na idade adulta, a etiologia da doença ainda se encontra 

desconhecida. O aspecto emocional enfoca uma grande elevação nos sintomas, e os 

fatores ambientais, alimentares, imunológicos e infecciosos têm sido realçados e 

investigados bravamente como possíveis causas da DC. O estresse é um forte fator 

para agravar o cotidiano, um conjunto de reações fisiológicas que se exageradas em 

intensidade ou duração, podem levar a um desequilíbrio no organismo, afetando-o e 

seus sintomas. A avaliação psicológica periódica pode ser útil para detecção e 

possível abordagem da oscilação do humor e também sobre o medo que pode levar 

a piora do quadro clínico durante o seu dia a dia. É oportuna à continuidade de estudos 

que busquem fazer articulações entre os aspectos psicológicos e orgânicos a fim de 

se conhecer melhor o paciente e de buscar melhores estratégias terapêuticas para a 

melhoria da qualidade de vida. Os maiores sinais clínicos são: desnutrição, palidez 

cutâneo-mucosa, dor, massa abdominal, distensão ou fistulização na parede 

abdominal. As indicações para um tratamento cirúrgico ou medicamentoso provem da 



situação que se encontra a doença como local e intensidade que apresenta. Portanto 

é possível compreender que cada portador de DC tem suas adaptações e suas 

necessidades de maneiras diferentes. 

 

3. OBJETIVO 

Compreender como é o estilo de vida de um portador de DC, avaliar seus 

exames laboratoriais e sua vivência com a doença no dia-a-dia. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho foi encaminhado e aprovado pela Plataforma Brasil (CAAE: 

60373316.3.0000.5679) e seguiu as exigências para pesquisas que envolvem seres 

humanos, de acordo com a Resolução CNS n° 466/12. 

Trata-se de um estudo observacional e descritivo, utilizando dados de um 

portador da DC, analisando sua vivência com a doença no dia-a-dia desde a suspeita 

da doença até os dias atuais, bem como os resultados de exames laboratoriais 

realizados. 

Realizou-se uma investigação que assume e trata sobre uma situação 

específica, procurando encontrar as características e o que há de essencial nela. 

Foi feita uma análise qualitativa para explicar ligações causais nas intervenções na 

vida real de um paciente com DC, mediante entrevista, prontuários e exames foi 

descrito o contexto da vida real do paciente e realizada uma avaliação de forma 

descritiva dos resultados encontrados.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Analisou-se os dados do paciente através de exames realizados desde a 

suspeita da doença até os dias atuais, comparando anualmente o seu 

desenvolvimento, bem como as mudanças que ocorreram ao longo dos anos. 

Através dos dados coletados foi possível analisar como o paciente convive com 

a doença e quais as principais dificuldades encontradas em sua rotina diária.  

Os dados obtidos foram tabulados dentro de cada categoria de exames, 

proporcionando assim a apuração dos resultados, possibilidade da discussão dos 

mesmos e, subsequente conclusão inerente a eles.  



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o presente momento foi possível observar através dos exames de urinálise 

realizados pelo paciente portador da DC nos anos de 2007, 2013, 2014 alterações em 

comum como: quantidades numerosas de bactérias. Nota-se que em 2016 a paciente 

passou a apresentar leucito e nitrito positivo. Já nos últimos anos avaliados (2017 e 

2018) obteve-se resultados considerados normais (dentro dos padrões de referência). 

Também foram analisadas as alterações do exame de Proteína C Reativa 

(PCR), um indicativo de doença infeccioso-inflamatória. Observou-se no ano de 2013 

um resultado de 24 mg/L, indicativo de PCR positivo. Em 2014 o resultado obtido foi 

de 4 mg/L, indicando diminuição do processo inflamatório, e em 2017 obteve o 

resultado de 6 mg/L (Valor de Refêrencia > 8 mg/dL = positivo).  

Nos exames de hemograma realizados ao principio da descoberta da DC 

(2007) foi observado alterações como neutropenia, linfocitose e eosinofilia. Já nos 

anos de 2014 até 2017 obteve resultados considerados dentro dos valores de 

referência. Em 2018 foi possível observar uma linfocitose acentuada na paciente.  

No entanto, atualmente a paciente não sofre de dores fortes nem dificuldades 

para conviver com a DC, mas realça levar em consideração aspectos emocionais que 

podem acometer dores e incômodos, dependendo do que está vivenciando no seu 

dia-a-dia. 

Portanto nos dias atuais a paciente se encontra em estado estacionário da 

doença e realiza acompnhamanento a cada três meses com o médico especialista. 
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