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1. RESUMO 

Introdução: A Doença de Crohn é descrita como uma das doenças inflamatórias 

intestinais, de caráter crônico, que pode afetar qualquer parte do trato digestivo, 

principalmente, o intestino delgado e cólon. Objetivos gerais: Descrever a DC em 

suas particularidades. Objetivos específicos: Identificar a dificuldade nos 

diagnósticos da DC; Elaborar um plano assistencial de enfermagem para o cliente 

com DC no processo da doença. Método: revisão integrativa, respeitando as 6 etapas 

do método: Primeira Etapa: Questão Norteadora segunda etapa: critérios para 

inclusão e exclusão dos estudos, terceira etapa: definição das informações a serem 

extraídas dos estudos/coleta de dados, quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos 

na revisão, quinta etapa: interpretação dos resultados, sexta etapa: apresentação da 

revisão/dados. Resultados: foram utilizados cinco artigos, que descreveram a DC 

como: doença que afeta pessoas de várias idades, sexos e raças. A etiologia é ainda 

inconclusiva, contudo, constatam-se causas multifatoriais. O tratamento tem como 

objetivo induzir e manter a remissão da doença. Existem tratamentos farmacológicos, 

e ainda a vertente não farmacológica que se relaciona com a alimentação do paciente 

e estilos de vida, bem como o tratamento cirúrgico reservado para situações 

refratárias ao tratamento com fármacos. Essas intervenções são evitadas quando 

possível, devido à sua elevada taxa de residência/remissão do processo inflamatório. 

Conclusão: A DC é de difícil diagnóstico, quadro clinico semelhante a outras doenças 

intestinais, características clínicas da doença variadas, sintomatologia clássica é 

composta por dor abdominal, diarreia e febre, é de extrema importância o controle da 

Nutrição do Cliente; A elaboração de um plano assistencial da equipe de saúde é a 

grande diferença na vida do portador da doença e de seus familiares. 
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2. INTRODUÇÃO 

2.1 Interesse pelo estudo 

A escolha por abordar este tema é o grande crescimento da doença nas últimas 

décadas e informar a população para um possível diagnóstico precoce. Neste artigo 

as autoras pretendem focar alguns aspectos relevantes sobre a DC, seu diagnóstico, 

como é a vida do indivíduo portador, processos e métodos de tratamento. 

As doenças inflamatórias do intestino são doenças crônicas, de etiologia 

desconhecida, mas capazes de desenvolver uma reação inflamatória na mucosa 

digestiva de natureza imunológica. (BARBIERI, 2000) 

Acomete igualmente homens e mulheres, e que apresenta uma distribuição bimodal: 

um pico de incidência dos 10 aos 40 anos, e outro pico dos 60 aos 80 anos (este 

último em 15% dos doentes). Pode acometer desde a boca até o ânus, podendo haver 

inflamação de todas as camadas do órgão afetado, e por isso o seu quadro clínico é 

variável a depender do local onde há atividade predominante e da gravidade da 

doença. (MEIYER,2010) 

 

A DC envolve, tipicamente, o intestino delgado e o intestino grosso de forma 

segmentar, com áreas entrepostas, ou seja, é caracterizado por possuir segmentos 

saudáveis que separam os segmentos inflamados, como se pode contatar na 

literatura. (RUBIN E PALAZZA, 2006) 

 

A etiologia dessa doença é ainda inconclusiva, contudo, constatam-se causas 

multifatoriais, envolvendo fatores genético, imunitários, que desencadeiam situações 

inflamatórias, e ambientais. (PORTO,2013) 

 



Os sintomas mais comuns são dor no abdómen, diarreia sanguinolenta, 

anemia, cansaço, perda de peso, apetite, sangramento do reto, e outras alterações 

extra intestinais. Existem alguns medicamentos que ajudam a controlar a doença e 

em casos mais graves os médicos aconselham mesmo a realizar colectomia total 

(RUBIN E PALAZZA, 2006) 

 

O diagnóstico baseia-se, inicialmente, na avaliação da história clínica do 

paciente, em análises laboratoriais, testes serológicos de anticorpos, realização de 

enemas de bário, ecografias transabdominais, tomografia computadorizada e 

procedimentos endoscópicos, como a colonoscopia. (PORTO,2013) 

 

2.2 Problema de pesquisa 

 Diante da falta de conhecimento da doença, o difícil diagnóstico e 

consequentemente a dificuldade com tratamento, nossas perguntas são: 

 Qual o grande entrave para realização do diagnóstico? 

 Qual é a abordagem atual no tratamento da DC? 

 Como a enfermagem planeja sua assistência aos portadores de DC? 

 

2.3 Justificativa 

Por ser uma doença desconhecida para muitas pessoas, e de difícil 

diagnóstico, tanto pelas causas desconhecidas, quanto por ser confundida com outras 

moléstias gastrointestinais, como a retocolite ulcerativa, é imprescindível a atuação 

da enfermagem na educação da população e dos profissionais da saúde, para 

informar o que é a DC, uma vez que esse distúrbio não é muito explorado no meio 

acadêmico.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Objetivos gerais 

 Descrever a DC com suas particularidades 

 

 3.2 Objetivos específicos 

 Identificar a dificuldade nos diagnósticos da DC; 



 Elaborar um plano assistencial de enfermagem para o cliente com DC no 

processo da doença. 

 

 

4. REVISÃO INTEGRATIVA 

4.1 Tipo de pesquisa. 

 

O presente estudo fundamentou-se em uma pesquisa de revisão integrativa de cunho 

qualitativa descritiva. A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática. 

Trata-se de um estudo realizado por meio de levantamento bibliográfico e baseado na 

experiência vivenciada pelas autoras por ocasião da realização de uma revisão 

integrativa (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010) 

 

Na revisão integrativa seis etapas para a revisão devem ser obedecidas para 

que a pesquisa tenha um rigor científico. Este estudo cumpriu criteriosamente as seis 

etapas: elaboração da questão norteadora; definição das características das 

pesquisas primárias da amostra; seleção das pesquisas que compuseram a amostra 

da revisão; análise dos achados dos artigos incluídos na revisão; interpretação dos 

resultados e relato da revisão, o que proporcionou o exame crítico dos achados. 

 

Primeira Etapa: Questão Norteadora 

Neste estudo procurou-se responder a seguinte questão norteadora:  

 Qual o grande entrave para realização do diagnóstico? 

 Qual é a abordagem atual no tratamento da DC? 

 Como a enfermagem planeja sua assistência aos portadores de DC? 

 

Segunda Etapa: Critérios para inclusão e exclusão dos estudos  

Os artigos preencheram os seguintes critérios de inclusão para a revisão 

integrativa: Abordar o tema relacionado à DC, o papel da enfermagem frente a esse 

problema. Artigos publicados em língua portuguesa, postados nos últimos anos, 



disponível em livre acesso, online e de forma gratuita e completa. E foram excluídos 

os artigos que não responderam as questões norteadoras. 

 

Terceira etapa: Definição das informações a serem extraídas dos estudos/Coleta 

de dados. 

 Nesta etapa se definiu as informações que foram extraídas dos estudos, 

sintetizando as informações, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. 

O período de busca dos artigos sofreu um recorte temporal estabelecido para a 

realização da pesquisa, entre 2000 e 2018. Os dados foram coletados no ano de 2018. 

O levantamento dos dados bibliográficos foi adotado do Google Acadêmico, utilizando 

as bases de dados eletrônicos: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Banco 

de Dados de Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), a fim de reunir informações específicas relevantes para 

a realização da investigação e confiabilidade dos dados contidos nos periódicos. 

Foram usadas as seguintes palavras-chaves: Doença de Crohn, diagnóstico, 

tratamento, enfermagem e informação. Desse modo acreditou-se no alcance dos 

objetivos, com a finalidade de descrever e compreender sobre a DC e o papel da 

enfermagem. 

 

Quarta etapa: Avaliação dos estudos incluídos na revisão 

 Após a leitura dos artigos selecionados, foi preenchido um instrumento 

contendo: título da publicação, autores, ano, fonte, tipo de estudo, objetivo, resultados. 

Teve a atenção de avaliar se os artigos em questão respondiam realmente aos 

objetivos.  

 

Quinta etapa: interpretação dos resultados 

 Esta etapa correspondeu à fase de discussão dos principais resultados 

na pesquisa convencional. Essa etapa consiste na síntese, discussão e comparação 

dos principais resultados obtidos pela leitura dos artigos e preenchimento do 

instrumento utilizado. Foi realizado um paralelo entre os autores pesquisados e a 

interpretação, a compreensão dos atores do referido estudo.  

 

Sexta etapa: apresentação da revisão/dados  



 A revisão integrativa incluiu informações suficientes que permitiu aos 

autores como também ao leitor avaliar a pertinência dos procedimentos empregados 

na elaboração da revisão, os aspectos relativos ao tópico abordado e o detalhamento 

dos estudos incluídos.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

AUTORES/ANO ARTIGOS/TEMA OBJETIVO RESULTADO  

1. (BARBIERI, 
2000) 

Foram analisados 
artigos de periódicos 
específicos em 
gastrenterologia e 
referentes à doença em 
pauta, acrescidas de 
informações 
decorrentes da 
experiência cristalizada 
da autora no manejo de 
pacientes portadores 
dessa doença. 

Apresentar uma revisão 
sobre doenças 
inflamatórias do intestino, 
visando familiarizar o 
médico com esta doença, 
pois vem aumentando de 
frequência nos últimos 
anos. 

A doença inflamatória do 
intestino é uma situação de 
elevada morbidade, exigindo 
do médico assistente, além de 
conhecimentos técnicos, muita 
compreensão e tranquilidade 
emocional para conduzir a 
evolução da doença de modo a 
permitir ao paciente a melhor 
qualidade de vida possível. 

2. (RUBIN E 
PALAZZA, 
2006) 

A doença inflamatória 
intestinal é 
caracterizada como 
uma inflamação crónica 
da mucosa intestinal e 
pode ser limitada à zona 
intestinal ou abranger 
outros órgãos 
subjacentes. É um 
termo que caracteriza 
dois tipos de patologias: 
a Colite Ulcerosa (CU) e 
a Doença de Crohn 
(DC). 

Apesar de todas as 
suspeitas e especulações, 
pensa-se que a inflamação 
possa estar relacionada 
com o aumento da 
atividade agressiva de 
linfócitos efectores e 
citoquinas pro-
inflamatórias que superam 
os mecanismos de 
controle. 
 

A DC está associada a uma 
taxa de morbilidade 
significativa, principalmente 
nos países industrializados, 
com sequelas que podem ser 
fatais. Nos últimos anos uma 
grande quantidade de pesquisa 
tem sido realizada, dedicada 
ao diagnóstico, com o objetivo 
de prever o curso da doença e 
determinação da sua atividade. 

3. (Meyer,2010)  
A doença Inflamatória 
intestinal (DII) 
corresponde a qualquer 
processo inflamatório 
envolvendo o trato 
gastrointestinal. 
Verificadas de forma 
esporádica na prática 
clínica, na atualidade a 
DC apresenta aumento 
significativo no seu 
diagnóstico, e 
acarretam um grande 
impacto negativo na 
qualidade de vida dos 

Reconhecer os pacientes 
suspeitos de portarem DC;  
Identificar as principais 
complicações destas 
doenças;  
Determinar a terapia 
medicamentosa a ser 
instituída em cada 
momento da doença. 
 

O quadro clínico, o diagnóstico 
e o tratamento são descritos 
com detalhes e de modo 
prático, para possibilitar uma 
imediata aquisição de 
conhecimentos pelo médico. 



doentes e seus 
familiares. A incidência 
da DII tem aumentado 
em todo o mundo, 
especialmente devido 
ao aumento no número 
de casos de DC, a partir 
da segunda metade do 
século XX e em países 
com alto poder 
socioeconômico. 
 
 

4. (PORTO,2013
) 

A Doença de Crohn 
(DC) e a Colite Ulcerosa 
(CU) são as 2 principais 
entidades clínicas 
englobadas nas 
Doenças Inflamatórias 
Intestinais crónicas 
idiopáticas. A Doença 
Inflamatória Intestinal 
(DII) não classificável é 
o diagnóstico de 
exclusão que cobre a 
zona cinzenta deixada 
pela incerteza 
diagnóstica entre a DC 
e a CU. 

O intento desta 
dissertação funda-se na 
importância e necessidade 
de uma revisão da vasta 
literatura disponível, 
acumulada principalmente 
ao longo desta última 
década, por forma a 
atualizar o papel 
desempenhado pelos 
biomarcadores nas DII. 

O diagnóstico e o 
acompanhamento dos 
pacientes com DC dependem, 
essencialmente, de parâmetros 
clínicos, endoscópicos e 
histológicos. A análise 
radiológica e laboratorial 
parece ser aditiva e acessória. 
Contudo, existem algumas 
limitações inerentes ao uso 
destes métodos convencionais 
devido essencialmente à 
presença de casos com DII não 
classificável, ao caráter 
oneroso e invasivo do repetido 
uso do método endoscópico e 
à falta de ferramentas de 
previsão do curso da doença. 

5. (HINKLE; 
CHEEVER, 
2016) 

A equipe de 
enfermagem obtém o 
histórico de saúde para 
identificar o início, a 
duração e as 
características das 
Dores causadas pela 
DC. 

Aumentar o conhecimento 
sobre o processo de 
doença e dos cuidados 
evitando possíveis 
complicações. 

Auxilio ao cliente, e seus 
familiares, no diagnostico, 
nutrição e tratamento, 
aumentado os índices de 
melhora no quadro da DC. 

 

 

5.1 DISCUSSÃO 

 

 Podemos observar que os autores citados, e seus respectivos artigos não 

divergem na forma de descoberta e tratamento da doença, porem ao decorrer dos 

anos é possível analisar a mudança e inovação nos métodos utilizados. Com essa 

necessidade a busca por desvendar os mistérios da DC é dada através de testes nos 

clientes principalmente através de genética, fármacos, nutrição e métodos cirúrgicos, 

pela complexidade da doença. 



Os artigos encontrados, relatam a dificuldade e o desafio dos profissionais da 

saúde em identificar a DC, pois apresentam quadro clínico semelhante a várias outras 

doenças intestinais. As características clínicas da doença são variadas, mas sua 

sintomatologia clássica é composta por dor abdominal, diarreia e febre.  Outros 

sintomas bastantes distintos podem estar presentes, como fadiga, perda de peso, 

anorexia, sangue nas fezes, oclusão   intestinal   e   abdome   agudo (RUBIN; 

PALAZZA, 2006). 

O objetivo do tratamento na DC é conseguir a remissão e controle dos 

sintomas, prevenção e tratamento de complicações. Nesta patologia o tratamento não 

é muito específico mas baseia-se, essencialmente, num tratamento médico, sendo a 

cirurgia reservada para complicações, com o intuito de melhorar a qualidade de vida 

do utente. (Meyer,2010) 

A elaboração de um plano assistencial de enfermagem para o paciente com 

DC no processo da doença é identificar o início, a duração e as características das 

dores abdominal; a ocorrência de diarreia ou urgência fecal, esforço à defecação 

(tenesmo), náuseas, anorexia ou perda de peso; e história familiar de DII (doenças 

intestinais). É importante discutir os padrões alimentares, incluindo as quantidades de 

bebidas alcoólicas, cafeína e produtos que contém nicotina utilizados diária e 

semanalmente. 

As principais metas para o cliente são o alcance de padrões de eliminação 

intestinal normais; alívio da dor abdominal e das cólicas; prevenção do déficit de 

volume de líquido; manutenção da nutrição e do peso ideais; evita a fadiga; redução 

da ansiedade; promoção do enfrentamento efetivo; ausência de solução de 

continuidade da pele; aumento do conhecimento sobre o processo de doença e do 

autocuidado; e evitar complicações. (HINKLE; CHEEVER, 2016) 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que: 

 A DC é de difícil diagnóstico; 

 Apresenta quadro clínico semelhante a outras doenças intestinais; 



 As características clínicas da doença são variadas, mas sua sintomatologia 

clássica é composta por dor abdominal, diarreia e febre; 

 É de extrema importância o controle da Nutrição do Cliente; 

 A elaboração de um plano assistencial da equipe de saúde é a grande diferença 

na vida do portador da doença e de seus familiares. 

 

 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES 

 

De acordo com nossas pesquisas, uma das confirmações sobre a falta de 

informação da DC é o desconhecimento das causas, contudo constatam-se em vários 

trabalhos causas multifatoriais, como fatores imunitários e ambientais. 

O diagnóstico se complica ainda mais com a grande confusão de doenças 

inflamatórias intestinais, com grande ênfase na retocolite ulcerativa, visto que a 

diferença do diagnóstico baseia-se na posição das inflamações no intestino.  

Quanto ao seu tratamento, o foco dos profissionais é evitar a piora e remissão da 

doença nos pacientes, utilizando de medicamentos para o tratamento sintomático, e 

de apoio nutricional, visando uma visão integral como aliada, que faz total sentido 

dada as condições da falta de teoria. 

Por fim, espera-se que este estudo tenha contribuído aos profissionais de saúde com 

informações e de maneira que incentive e simplifique a continuação de estudos para 

tratamento e descobertas de maneira geral da doença. 
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