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Resumo 
 
A Doença de Crohn (DC) é uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) crónica, de 

etiologia desconhecida, que afecta frequentemente o íleo terminal e o cólon. A 

sua incidência tem-se demonstrado crescente nos últimos anos, particularmente 

nos países desenvolvidos. A patologia associa-se frequentemente a deficiências 

nutricionais cuja severidade depende da actividade da doença. Estas podem 

resultar em anemia, hipoalbuminemia, balanço nitrogenado negativo e perda de 

peso. A análise profunda das implicações nutricionais que caracterizam a doença, 

reveste-se da maior importância para prevenir o aparecimento de consequências 

severas associadas muitas vezes a manifestações extra-intestinais. A Terapêutica 

Nutricional (TN) é particularmente importante no que se refere à manutenção e/ou 

recuperação do estado nutricional do doente. Deste modo, o suporte nutricional 

demonstra-se fundamental para evitar e/ou suprir deficiências calóricas e de 

macro e micronutrientes. Sendo assim, a manutenção de um bom estado 

nutricional no paciente com DC revela-se um importante objectivo do seu 

tratamento de modo a que este possua uma melhor qualidade de vida.    

 

Palavras-Chave 

Doença de Crohn; Implicações Nutricionais; Doença Inflamatória Intestinal; 

Terapêutica Nutricional 
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Abstract 

 
Crohn´s Disease (CD) is a chronic Inflammatory Bowel Disease (IBD) of unknown 

etiology that affects frequently the terminal ileum and the colon. Its incidence has 

been rising in the recent years, particularly in developed countries. CD is often 

associated with several nutritional deficiencies, whose severity depends on the 

disease activity. These can result in anemia, hypoalbuminemia, weight loss and a 

negative nitrogen balance. The profound analysis of the nutritional implications 

that characterizes the disease becomes important in the prevention of more 

severe consequences, which can be associated with extra-intestinal 

manifestations. The Nutritional Therapy (NT) is important in order to maintain 

and/or recover the patient’s nutritional status. Therefore, the nutritional support 

reveals itself primordial to prevent and/or supply the deficiencies in energy and in 

macro and micronutrients. Thereby, the maintenance of an optimal nutritional 

status in patients with CD is a fundamental goal in order to improve their quality of 

life. 

 

Key-Words 

Crohn’s Disease; Nutritional Implications; Inflammatory Bowel Disease; Nutritional 

Therapy
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Introdução 
 
 

A Doença de Crohn (DC) foi descrita pela primeira vez por Burril Bernard 

Crohn (1). É uma Doença Inflamatória Intestinal (DII), de etiologia desconhecida, 

que pode envolver qualquer segmento do tracto gastrointestinal (2-6), 

caracterizando-se por uma inflamação crónica, segmentar e transmural (3,4,7,8,9). A 

DC afecta principalmente o íleo e o cólon, onde a presença de inflamação envolve 

fissuras responsáveis pelas complicações perfurantes, fístulas e abcessos. (8) A 

DII não se limita apenas a manifestações no aparelho digestivo, permanecendo 

uma elevada prevalência de manifestações extra-intestinais em portadores da 

DC. (10) 

A DC acarreta dificuldades aquando do seu diagnóstico, uma vez que 

possui sintomas similares a outras patologias, onde se incluem a colite ulcerosa e 

o síndrome do intestino irritável. (7,11)   

A sua incidência aumentou drasticamente no século XX, atingindo com 

maior frequência os indivíduos jovens adultos, sobretudo nos países 

desenvolvidos. (8,12,13,14) A nível nacional não existem dados sobre a sua 

incidência, no entanto, estudos a nível mundial denotam um crescimento da DC 

paralelo às mudanças dos padrões alimentares, características das sociedades 

actuais. (13) 

A etiologia da DC resulta da interacção entre factores genéticos, 

ambientais e imunológicos. (2) O Factor de necrose tumoral alfa (TNF-�) é 

considerado o protótipo de citocina pró-inflamatória, possuindo, juntamente com 

outras citocinas, um papel fundamental aquando do surgimento de diversas 

deficiências nutricionais (DN). (3,15,11)   
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A DC tem sido correntemente associada a DN severas, sendo que, o 

padrão e a severidade da má-nutrição encontram-se dependentes da duração, 

actividade e extensão da doença. (2) A etiologia da má nutrição é multifactorial, 

apresentando-se as dietas restritivas como um dos factores mais importantes. No 

entanto, a má absorção de nutrientes, o aumento das perdas destes, as 

necessidades nutricionais aumentadas e a terapêutica farmacológica são também 

promotores do estado de desnutrição do paciente.(2,5,12,16) 

As DN no doente de Crohn manifestam-se de diversas formas, sendo 

frequentemente observadas perda de peso, hipoalbuminemia, balanço 

nitrogenado negativo, anemia, deficiências vitamínicas (Ácido fólico, Vitamina 

B12, Vitamina D) e de minerais (Ferro, Cálcio, Zinco e Magnésio), podendo 

ocorrer também distúrbios hidroeletrolíticos. (12,16) Os indivíduos com DII, 

demonstram um aumento da perda de massa óssea, que pode levar a osteopenia 

e osteoporose, patologias estas que podem afectar mais de metade dos 

indivíduos com DC. (2)  

A Terapêutica nutricional deve ser planeada individualmente, de acordo 

com a fase da doença (activa ou remissiva), idade e estado nutricional do 

paciente. A via de administração oral elege-se como a via de eleição, podendo ser 

necessário recorrer à utilização de nutrição artificial. (12,16) A Nutrição Entérica 

demonstra-se importante aquando do tratamento de crianças com DC. (2,13) O 

tratamento da doença com nutrientes imunomoduladores é uma nova modalidade 

terapêutica baseada nas suas propriedades farmacológicas que vem 

apresentando perspectivas interessantes e promissoras. (16) 

A manutenção adequada do estado nutricional no doente de Crohn, 

demonstra-se fundamental para que este possua uma melhor qualidade de vida, 
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revelando-se vital a relação paciente – nutricionista, de forma a aumentar o seu 

nível de confiança, tentando, sempre que possível, garantir um correcto suporte 

nutricional. (2) 

1. Doença de Crohn 

1.1. Caracterização da doença 
 

A Doença de Crohn (DC) é uma doença do tracto gastrointestinal (TGI) que 

se caracteriza por uma inflamação crónica. (3) Apresenta períodos de agudização 

em que as lesões podem acometer todo o TGI, sendo mais recorrentes na região 

do íleo terminal e do cólon. (3,5,17) A DC pode ser caracterizada tendo em conta a 

sua localização ou de acordo com o seu padrão. (9,17) A patologia envolve toda 

uma alteração do sistema imunológico da mucosa do tracto digestivo, em que 

através de um factor específico é desencadeada uma resposta inflamatória 

inadequada, grave e prolongada em indivíduos geneticamente predispostos. (2)  

A DC pode ser acompanhada de manifestações extra-intestinais (2), onde 

se incluem as articulares ou osteomusculares, dermatológicas, oftalmológicas, 

hepáticas, renais, vasculares e pulmonares. (7,10) Para além disso podem advir 

complicações provenientes da má-absorção, como por exemplo, anemia ou 

doenças ósseas metabólicas. (7) O paciente com DC de longa duração, possui um 

risco aumentado de desenvolvimento de carcinoma no TGI. (7,17)    

Os sintomas que caracterizam a DC são heterógeneos e incluem 

tipicamente dor abdominal, diarreia, perda de peso, indisposição, anorexia, febre 

e atraso de desenvolvimento em crianças. (7,12,16,17)   

 

1.2. Epidemiologia/Etiologia/Factores de risco 
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A literatura não revela dados epidemiológicos nacionais referentes à DC. 

No entanto, estudos relatam a incidência e a prevalência da DC a nível mundial. 

(14,18) Os Estados Unidos da América, Inglaterra, Itália e Norte da Europa são 

considerados países de alta incidência, sendo que, nos Estados Unidos da 

América a incidência e prevalência da DC estima-se que seja de 5/100,000 e 

50/100,000, respectivamente. (7,18)  O Sul da Europa, África do Sul, Austrália e 

Nova Zelândia são países de incidência intermédia, enquanto que a Ásia e 

América do Sul são vistos como países de baixa incidência. (18)  

A Doença Inflamatória Intestinal (DII) representa um grupo heterogéneo de 

patologias que se mostram de difícil diagnóstico e classificação, onde os critérios 

utilizados nem sempre se apresentam uniformes. Estudos de base populacional 

bem elaborados são relativamente escassos, posto isto, é necessária atenção, 

pois comparações entre diferentes áreas geográficas e populacionais por vezes 

mostram-se pouco confiáveis. Os estudos retrospectivos são maioritariamente de 

base hospitalar. Tendo em conta que estudos de base populacional evidenciam 

que, no mínimo, 50 % dos pacientes não requer admissão hospitalar, considera-

se que os estudos retrospectivos revelam viéses evidentes. Os estudos 

prospectivos denotam-se mais homogéneos. (14) 

A literatura demonstra-se coerente aquando da avaliação da incidência da 

DC, descrevendo um aumento progressivo ao longo do tempo. (3,12,13,14,16,17,18) 

Este crescimento coincide com muitas mudanças nas nossas rotinas diárias, 

implicando modificações na ingestão alimentar. (13) Estudos sugerem que as taxas 

de incidência relativas à DC têm aumentado nos países desenvolvidos, 

apresentando-se menor nos países em desenvolvimento, no entanto há que ter 
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em conta que os dados destes últimos são escassos e de qualidade metodológica 

baixa. (14) 

A DC pode afectar todos os grupos etários, no entanto predomina em 

adolescentes e jovens adultos, com idades compreendidas entre os 20 e 40 anos, 

apresentando um segundo pico a partir dos 55 anos (7,12,17,18). Alguns estudos 

revelam uma maior frequência desta doença na população feminina. A DC 

prevalece ainda em áreas urbanas, nas classes sociais mais altas, em indivíduos 

com hábitos tabágicos e em parentes de primeiro grau de indivíduos 

acometidos.(12,18)  

É de frisar que a evolução das taxas de incidência da DII sugere fortemente 

que factores ambientais possuam um nítido papel etiológico. Estes factores têm 

algo em comum com o desenvolvimento económico, visto que estas doenças 

parecem crescer paralelamente ao aumento do rendimento per capita.(14) 

O aumento da prevalência não se correlaciona apenas com a sua melhor 

identificação, mas deve-se também a um aumento efectivo da sua frequência, o 

que torna importante o estudo de diferentes opções dietéticas para melhorar o 

seu controlo. (16) 

A etiologia da DC permanece desconhecida (2,10), no entanto, a literatura já 

revela algumas bases sobre as quais podem ser edificadas linhas de pesquisa 

necessárias para proporcionar uma visão futura deste complexo mosaico.(19) A DC 

pode resultar da interacção de factores como a susceptibilidade genética, o 

ambiente (onde se incluem a microflora intestinal e o ambiente nutricional) e a 

resposta auto-imune. (2,12) 

A ocorrência de DII representa a perda de equilíbrio entre a flora intestinal 

e as bactérias pertencentes à mesma, constatando-se uma elevação local dos 
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níveis de diversas citocinas. Na DC verifica-se uma libertação de TNF-�, 

Interferão Alfa, Interleucina-12 e Interleucina-17. (19) O TNF-� possui um papel 

central na patogenia da inflamação da mucosa na DC, sendo considerado o 

protótipo de citocina pró-inflamatória.(15) O desequilíbrio imunológico, referido 

anteriormente, pode apresentar diversas origens, nas quais se incluem distúrbios 

da flora intestinal, factores imunológicos e defeitos na barreira da mucosa. (19) 

Evidências actuais sugerem que a actividade inflamatória intestinal crónica 

parece, paradoxalmente, ser desencadeada a partir de bactérias pertencentes à 

flora comensal em condições ainda desconhecidas, um papel patológico capaz de 

activar o aparato imunológico local. (19) Deste modo, é concebível que os 

microrganismos luminais apresentem um papel de relevo na patogenia da DC, 

tendo sido encontrada uma virulência aumentada de Escherichia Coli, que reflecte 

a composição anormal microbiana nesta patologia. (6) A evidência mais 

consistente para o envolvimento da microbiota entérica na DC foi demonstrada 

por Swidsinsky et tal, através de um estudo de hibridação in situ por 

fluorescência.(20) 

Factores genéticos têm-se demonstrado fundamentais na etiologia da DC. 

Foi descrita em 2001 uma associação entre mutações no gene CARD15, o qual 

codifica a proteína NOD-2 com a ocorrência de DC. Desde então um grande 

número de estudos tem confirmado de forma consistente esta relação. Foi 

também testada uma associação semelhante com a proteína NOD1/CARD4, 

ainda que com poucas evidências. (19) 

As defensinas, produto da secreção das células Paneth, apresentam acção 

antibacteriana, sendo que diferentes estudos elaborados em humanos e animais 

reflectem a expressão alterada das mesmas, sendo este facto associado à 
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patogenia da DC. (6,19) A secreção de defensinas, assim como o seu tipo, pode 

variar de acordo com a localização da doença. Existe uma diminuição da 

expressão das alfa-defensinas (HD5 e HD6) quando a DC se apresenta ao nível 

do íleo, esta deficiência torna-se mais acentuada quando associada a mutações 

em NOD-2, sendo este facto confirmado por Elphick et al.(21) A diminuição da 

expressão das beta-defensinas, nomeadamente a HBD2 e HBD3 verifica-se na 

DC confinada ao cólon. (6) 

Apesar de não existirem dados definitivos e conclusivos que definam a 

alimentação como uma causa efectiva da DC, numerosos estudos têm destacado 

o potencial papel etiológico de certas práticas alimentares, baseando-se no 

aumento proporcional da incidência de DII nos países desenvolvidos 

comummente ao surgimento de diferentes hábitos alimentares nessas regiões. 

Neste contexto, diversos estudos têm demonstrado que a amamentação reduz a 

probabilidade de desenvolvimento de DC, visto que confere protecção contra 

infecções intestinais, possui a capacidade de estimular o desenvolvimento da 

mucosa gastrointestinal e a sua capacidade imunológica na criança. Verifica-se 

também que novos hábitos alimentares, que envolvem um maior consumo de 

açúcar e hidratos de carbono refinados, apresentam-se como factores de risco 

para o desenvolvimento da DC. Contrariamente, o consumo de citrinos, sumos de 

fruta, hortícolas e farelo parecem diminuir o risco de desenvolvimento desta 

patologia. A fast-food, entre outros novos padrões de consumo, também parece 

estar envolvida com o desenvolvimento da DC. (2) Os hábitos tabágicos, também 

aumentam o risco de aparecimento desta patologia. (17)  

As características alimentares dos estilos de vida mais recentes, têm sido 

acompanhadas por mudanças substanciais na epidemiologia da DII nos países 
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desenvolvidos. No entanto, o nosso estilo de vida corrente pode igualmente 

apresentar características, independentes da alimentação, que possuem papéis 

etiológicos no desenvolvimento destas patologias. (2) 

2. Implicações nutricionais 
 

A DC tem sido comummente associada a deficiências nutricionais (DN), 

que podem variar desde alterações discretas de micronutrientes até estados de 

desnutrição severa. (16) O padrão e a severidade da desnutrição na patologia, 

dependem da duração, actividade e extensão da mesma. (2,12,22,23) É de referir, 

que a DC cada vez mais se associa a um estado de desnutrição severo, 

nomeadamente aquando do seu estado activo. (2,16,22,24) No doente de Crohn, 

geralmente, a má-nutrição desenvolve-se ao longo de um extenso período de 

tempo. (23)  

A etiologia da má-nutrição na DC apresenta-se multifactorial, destacando-

se como principais causas a diminuição da ingestão energética, a presença de 

inflamação activa e as perdas gastrointestinais de nutrientes, em períodos activos 

da doença, notando-se também durante a fase de remissão. (2, 22, 24) No que se 

refere à diminuição da ingestão alimentar, esta pode derivar do medo do 

aparecimento de dores abdominais, vómitos, náuseas, diarreia, assim como pode 

surgir devido às restrições dietéticas que ocorrem nas fases de actividade da 

doença. (22) A anorexia, que resulta do aumento de mediadores inflamatórios; as 

alterações resultantes das adipocinas (leptina, resistina, adiponectina) e possíveis 

alterações nos níveis de serotonina ao nível hipotalâmico, são consideradas as 

principais causas desta redução da ingestão alimentar. (2, 22, 24)  
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A desnutrição na DC, associa-se também a distúrbios metabólicos que 

decorrem do aumento das necessidades energéticas basais e da oxidação 

lipídica. A má absorção de nutrientes pode resultar da redução da superfície de 

absorção que pode ser provocada por recessões cirúrgicas intestinais e fístulas 

entéricas. Pode dever-se também ao sobrecrescimento bacteriano e à má 

absorção de sais biliares aquando da recessão do íleo, assim como, à interacção 

fármaco - nutriente.(2) Verifica-se ainda perda de proteínas exsudativas nas áreas 

de inflamação e ulceração da mucosa, sendo estas proporcionais à actividade da 

doença. (22) Todos os factores mencionados podem actuar isoladamente ou de 

forma combinada. (24) 

A DC associa-se a desnutrição proteico-energética (DPE) e a DN 

específicas, apresentando deste modo deficiências crónicas consideráveis. 

Lucendo e De Rezende referem que entre 20 a 85% de indivíduos com DII 

possuem défices nutricionais. (2) As DN manifestam-se de diferentes formas, 

sendo observados frequentemente perda de peso, hipoalbuminemia, anemia, 

balanço nitrogenado negativo, deficiências vitamínicas (A,B,D,E,K) e de minerais 

(ferro, cálcio, cobre, zinco, magnésio), redução da actividade de antioxidantes 

enzimáticos (dismutase do superóxido, catalase, peroxidase da glutationa) e não-

enzimáticos ( vitaminas C, E, beta-caroteno, glutationa, taurina). (12, 16, 22)  

As DN associam-se a resultados clínicos adversos, afectando, deste modo, 

a imunidade celular e humoral, as fístulas e a sua cicatrização, o balanço 

nitrogenado e a calcificação óssea.(22) A literatura revela que os doentes 

desnutridos possuem agravamento do seu prognóstico, uma vez que ocorre uma 

redução da capacidade imunológica e paralelamente um aumento das 

infecções.(12,25) 
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Como referido anteriormente, diversas DN e funcionais são observadas em 

pacientes com DC em ambas as fases (activa e remissiva), sendo que estas 

carências afectam a composição corporal do indivíduo. Estudos recentes 

demonstram que doentes em estado remissivo possuem um bom estado 

nutricional, encontrando-se alguns pacientes com excesso de peso, no entanto, 

com anomalias significativas na composição corporal. Deste modo, verifica-se que 

apesar de possuírem uma ingestão energética e de macronutrientes apropriada, 

os pacientes com DC em fase remissiva, possuem baixas concentrações 

plasmáticas de diversas vitaminas e minerais. (24) 

A doença metabólica óssea é frequente em indivíduos com DII, 

desenvolvendo-se silenciosamente, podendo ser originada por diversos factores 

onde se incluem: utilização recorrente de esteróides, ausência de actividade 

física, deficiência de cálcio, vitaminas e outros micronutrientes e alterações das 

vilosidades intestinais. (2) 

A obtenção do diagnóstico nutricional, implica identificação e correcção dos 

factores que interferem na desnutrição. Para este efeito é necessário reunir 

diversos parâmetros, que envolvem dados relativos a inquéritos nutricionais, 

exame físico, avaliação antropométrica e análise de parâmetros bioquímicos.(12,22) 

2.1. Desnutrição Proteico-Energética 
 

Na DC, entre 20 a 85% dos pacientes sofrem de DPE, (2) demonstrando-se 

ser mais frequente quando a patologia se encontra confinada ao íleo 

comparativamente ao cólon. (22,23) 

A DPE pode causar imunodeficiência celular e humoral, diminuindo a 

eficiência da barreira da mucosa intestinal, levando a um risco aumentado de 
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infecção por translocação bacteriana. A hipoplasia das vilosidades intestinais 

perpetuam a má-absorção, elevando também o risco de infecções. (2) 

A literatura revela, ainda que com algumas incongruências, que os 

indivíduos com DC possuem necessidades acrescidas em energia e proteínas, 

salientando que a actividade da doença se apresenta determinante aquando do 

aparecimento de hipermetabolismo. Assim, de uma forma geral, o gasto 

energético em repouso em pacientes com doença inactiva não difere do normal, 

podendo exceder as necessidades previstas na presença de febre e sepsis. 

(16,23,24) As necessidades nutricionais aumentadas devem-se ao estado 

inflamatório do doente, ao aumento do metabolismo oxidativo basal, a 

complicações infecciosas ou mesmo a uma condição pós-cirúrgica. (2)  

A perda de peso é uma manifestação corrente no paciente com DC, (26) 

sendo documentada em estudos entre 70 a 80% dos doentes hospitalizados e em 

20 a 40% de doentes em regime de ambulatório. (24) Antropometricamente, esta 

redução do peso ocorre como consequência de uma diminuição das reservas de 

gordura, da massa muscular (prevalência de 63%) e das reservas ósseas. (25,26) 

Permanece uma significativa redução da massa magra corporal, 

predominantemente no doente em remissão clínica, evidenciando-se uma 

diminuição da função muscular. (26) As especificidades descritas inerentes à DC 

ocorrem em ambas as fases da doença (activa e remissiva). (25,26) Um estudo 

realizado por Schneeweiss et al, demonstra que a perda de peso resulta 

principalmente da anorexia, má-absorção e perdas intestinais e nem tanto devido 

a um estado de hipermetabolismo. (27) 

A hipoalbuminémia representa também uma manifestação clínica comum 

na DC (26), incidindo entre 20 a 85 % dos doentes hospitalizados. (2,23) Esta 
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deficiência de albumina a nível plasmático pode resultar de anorexia, baixa 

ingestão proteica, síntese hepática reduzida, perdas intestinais e catabolismo 

proteico. Perdas maiores de albumina verificam-se aquando da fase aguda da 

DII.(22) De acordo com a literatura, cerca de 40% dos pacientes com DC possuem 

uma baixa ingestão energética. Sendo que 17,6% dos pacientes com DC 

possuem hipoproteinemia e  hipoalbuminemia. (24) 

As necessidades energético-proteicas variam de acordo com o gasto 

energético basal, o catabolismo e a actividade da doença em cada paciente. (2, 12) 

Barack et al sugeriu que doentes hospitalizados com DII activa possuem em 

média um factor de stress que varia entre 1,05-1,10. (28) É de referir que, na DII as 

necessidades energéticas recomendadas para adultos são, em média, 30-35 

kcal/Kg de peso ideal/dia. Relativamente às necessidades proteicas estas devem 

ser 1,0-1,5g/Kg/dia em doentes que não possuam insuficiência renal, embora 

alguns pacientes necessitem de 2g/Kg/dia para obter um balanço nitrogenado 

positivo. (12,29) Deve ser dada atenção aos pacientes com síndrome do intestino 

curto (SIC) e com má-absorção, pois possuem necessidades energéticas e 

proteicas aumentadas. (3) 

2.2. Hidratos de Carbono  
 

Os Hidratos de Carbono da dieta são assimilados no intestino delgado 

proximal. A absorção destes não é completa, sendo que, aqueles que não são 

absorvidos, uma vez no cólon, através da fermentação bacteriana, dão origem a 

ácidos gordos voláteis e gás. (25) No entanto, na DC o processo de absorção 

encontra-se muitas vezes alterado, podendo ser utilizada a prova da D-xilose para 

verificar a prevalência de má-absorção de HC nestes doentes. (16) 
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2.3. Lípidos 
 

O metabolismo dos ácidos biliares pode encontrar-se alterado na doença 

extensiva activa e em pacientes que possuam recessões intestinais. Esta 

alteração pode resultar em má-absorção dos mesmos e consequentemente levar 

a uma absorção diminuída de gorduras e vitaminas lipossolúveis. (16,25) O culminar 

de todas estas situações pode manifestar-se clinicamente numa situação de 

esteatorreia, encontrando-se a sua gravidade dependente do grau de severidade 

da doença e da amplitude da recessão cirúrgica, no caso de presença desta. A 

esteatorreia afecta cerca de 30% dos pacientes com DC. (25) 

A literatura revela valores plasmáticos baixos de diversas vitaminas 

lipossolúveis, sendo que nos pacientes com DC, 23,4 % apresentam valores 

reduzidos de Vitamina A, 17,6 % manifestam-no relativamente à Vitamina D e 

16% exibem valores diminuídos de Vitamina E. (24) 

2.4. Fluidos e Electrólitos 
 

A deficiência em fluídos e electrólitos decorrente da diarreia, manifestação 

clínica característica da DC, verifica-se com maior frequência em doentes que 

foram submetidos a recessões do intestino, apresentando SIC. (3,16). 

A terapêutica mais adequada pode ser elaborada através da utilização de 

soluções de re-hidratação oral (SRO) que foram primeiramente descritas por 

Harrison como tratamento para a diarreia infantil. (30) Desde então a sua 

composição foi evoluindo, sendo presentemente constituída por: 90 mmol/L 

glicose, 45 mmol/L cloreto de sódio, 45 mmol/L citrato de sódio e 20 mmol/L 

cloreto de potássio. As concentrações de sódio não devem ser inferiores a 90 

mmol/L. As bebidas desportivas concebidas para repor perdas devidas à 
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sudação, são muitas vezes prescritas para substituir a SRO, no entanto são 

opções desapropriadas, visto serem constituídas por baixas concentrações de 

sódio, ricas em HC solúveis e com alta osmolaridade. Todas estas características 

podem fazer com que ocorra um aumento da frequência e volume das dejecções 

diarreicas. (3) 

2.5. Deficiências em micronutrientes 
 

A depleção de diversas vitaminas e minerais são um achado comum na DC 

como consequência das diversas manifestações clínicas que a patologia 

acarreta.(2,12)  

2.5.1. Ferro 
 

A deficiência em ferro pode dever-se a uma ingestão alimentar inadequada 

e à ocorrência de perdas sanguíneas, podendo estas fomentar um estado de 

anemia no paciente com DC. (2,3,26,29) Entre 60 a 80 % dos pacientes com DC 

possuem anemia, sendo que em 39 % esta é devida exactamente a deficiências 

de ferro. (24,26) De acordo com a literatura, o valor plasmático de ferro em 

pacientes com a DC activa é inferior comparativamente aos que possuem a 

doença inactiva. (31)  

A correcção da deficiência em ferro acarreta dificuldades quando realizada 

apenas com alimentação. Deste modo, podemos utilizar estratégias que ajudem a 

melhorar a sua absorção, visto que esta se demonstra superior na presença de 

uma fonte de vitamina C, sendo necessárias 25-50 mg de vitamina C para elevar 

a biodisponibilidade de ferro. (29) Muitas vezes, é necessário tratar a deficiência de 

ferro com suplementos orais como o sulfato ferroso ou o gluconato ferroso. (2,3,29) 

Os pacientes, com alguma frequência, não toleram o ferro administrado por via 
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oral, havendo evidências de que este, uma vez no cólon, provoca aumento do 

stresse oxidativo e pode agravar a inflamação. (3) Neste sentido, demonstra-se 

essencial administrar ferro por infusão intravenosa ou injecção intramuscular. (3) A 

administração intravenosa de ferro é então recomendada nos casos de 

inflamação activa no doente de Crohn, quando a suplementação oral não se 

demonstra suficientemente eficaz. (2) 

2.5.2. Cálcio e Vitamina D 
 

As deficiências de cálcio e Vitamina D são frequentes na DC relacionando-

se com valores de 13 e 75 %, respectivamente. (26)  

A depleção de Cálcio pode ser severamente influenciada pela restrição de 

ingestão de produtos lácteos, pelo tratamento com corticoesteróides e pela má 

absorção intestinal, podendo a deficiência de cálcio relacionar-se também com a 

situação de esteatorreia. (16,29) 

A deficiência em vitamina D no doente de Crohn pode advir de uma 

ingestão alimentar reduzida, no entanto, estudos relatam uma menor exposição 

destes pacientes à luz solar. (32) 

A vitamina D possui um papel fundamental na homeostasia do cálcio. No 

entanto, devido ao hiperparatiroidismo secundário, verifica-se uma manutenção 

da concentração plasmática normal de cálcio à custa de um aumento da 

reabsorção óssea e da reabsorção tubular renal de cálcio, levando todos estes 

mecanismos a uma consequente perda de cálcio do esqueleto. (3, 32) Existem 

evidências de que a corticoterapia induz um estado de resistência do organismo 

em relação à vitamina D, o que desencadeia todos os mecanismos atrás 

referidos. (3, 29)  
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Assim, os indivíduos com DII possuem um aumento da perda de massa 

óssea que pode resultar em patologias como a osteopenia e a osteoporose. (2) Na 

sua etiologia, para além das deficiências de Vitamina D e Cálcio na DII (3,15,33), 

outros factores contribuem para o desenvolvimento destas patologias, como a 

acção de determinadas citocinas pró-inflamatórias, o uso crónico e recorrente de 

corticoterapia, a idade, o sexo, o Índice de Massa Corporal, a actividade da 

doença, os hábitos tabágicos e outros factores genéticos e hormonais. (2,23) Em 

40% dos pacientes com DC são relatadas situações de osteopenia e entre 11 a 

30% de osteoporose. (34) 

Estudos revelam que factores nutricionais, nomeadamente no que 

concerne aos níveis de vitamina D e de Cálcio, demonstram ser muito importantes 

na terapêutica da doença metabólica óssea. (26) O tratamento profiláctico com 

suplementos de cálcio e vitamina D nestes doentes deve ser instituído após 

avaliação da densidade óssea, possuindo estes suplementos um efeito positivo 

no tratamento destas patologias. (3,26) Como prevenção, os pacientes devem 

consumir cerca de 1500mg/dia de Cálcio. (26) A presença de deficiência de 

vitamina D deve ser avaliada continuamente, e no caso da sua existência, deve 

ser imediatamente tratada. No entanto, o seu tratamento encontra-se dependente 

da causa da deficiência, sendo que, se esta resultar de má-absorção podem ser 

necessárias doses superiores (2000-4000 IU/dia). (3,26) Todas estas medidas 

devem ser acompanhadas por exercício físico regular, restrição do consumo de 

álcool e cessação tabágica. (26) 

2.5.3. Magnésio 
 

As deficiências de magnésio são comuns em pacientes com DC, podendo 

resultar das recorrentes perdas gastrointestinais, da redução da ingestão 
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alimentar e da má-absorção. (3,29,35) Esta deficiência é comum, particularmente em 

doentes que foram submetidos a recessão intestinal, apresentando SIC. (3, 29, 36) 

Verifica-se a tendência de uma correlação entre baixos níveis plasmáticos 

de magnésio e o risco de densidade mineral óssea reduzida. A absorção de 

magnésio no intestino encontra-se dependente do pH do TGI, do tempo de 

trânsito intestinal e do conteúdo de gordura da refeição. (29) 

O melhor tratamento para combater a deficiência de magnésio consiste na 

suplementação oral com heptaglutanato de magnésio ou piroglutamato de 

magnésio, visto os outros sais de magnésio poderem agravar a diarreia. (3,29) De 

modo a evitar a diarreia, a suplementação pode ser adicionada à SRO e 

distribuída ao longo do dia. (3) Quando o magnésio é administrado por via 

parentérica, a dose recomendada é no mínimo de 120mg/dia. Porém, oralmente 

pode atingir as 700 mg/dia, dependendo da severidade da má-nutrição. (35) 

2.5.4. Zinco 
 
  A deficiência de zinco está presente em 40 % dos pacientes com DC. (25) 

Esta deficiência deve ser considerada, nomeadamente aquando da presença 

recorrente de fístulas, visto que este mineral representa um papel vital na 

cicatrização de feridas. (2,23) A deficiência de zinco deve-se a perdas 

gastrointestinais decorrentes de diarreias, sendo que todos os pacientes com DC 

que apresentem diarreias prolongadas devem receber suplementação em zinco. 

O tratamento pode ser elaborado com administração de glucanato de zinco, entre 

20 a 40 mg/dia. (3) A sua suplementação promove um importante efeito sobre o 

sistema imunitário. (16) O zinco é um elemento fundamental, visto que se 

apresenta como co-factor da dismutase do superóxido, que protege contra danos 

celulares causados pelos radicais livres. (2,23)  
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2.5.5. Selénio 
 

A deficiência de selénio ocorre em 82% dos pacientes com DC. (24) O 

selénio é um co-factor da peroxidade da glutationa. O stresse oxidativo é um dos 

factores que perpetua a resposta inflamatória na DII, sendo que uma ingestão de 

agentes anti-oxidantes como as vitaminas A, C e E e o selénio revela-se de 

extrema importância. Neste sentido, estes micronutrientes têm vindo a ser 

correlacionados inversamente com os níveis plasmáticos de agentes pró-

inflamatórios. (2)  

2.5.6. Ácido Fólico 
 

A deficiência de ácido fólico observa-se em 19 % dos pacientes com DC, 

podendo esta dever-se a uma ingestão alimentar reduzida, a uma diminuição da 

absorção de nutrientes, aumento das perdas intestinais e inibição competitiva 

aquando do tratamento com determinados fármacos. (2, 23, 24)  

O folato apresenta-se como o nutriente anti-cancerígeno mais promissor.(23) 

Estudos revelam que baixos níveis séricos de ácido fólico se relacionam com um 

risco aumentado de colite associada a carcinogénese. Encontram-se igualmente 

relacionados a um aumento da incidência de eventos trombóticos, devido a um 

estado de hiperhomocisteínemia, um conhecido indutor da 

hipercoagulabilidade.(2,23,29) O ácido fólico apresenta-se como um co-factor 

essencial na via de metabolismo da metionina-homocisteína. (2)  

As melhores fontes alimentares de folato podem não ser bem toleradas por 

alguns pacientes com DC, sendo que a suplementação neste mineral pode 

demonstrar-se benéfica. A sua monitorização periódica é necessária, visto que a 

suplementação em folato possui um potencial para mascarar a deficiência de 

vitamina B12. (29)  
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Estudos revelam que a suplementação em ácido fólico pode proteger 

contra o cancro do cólon, sendo que os pacientes devem fazer por rotina uma 

ingestão de 1 mg/dia. (3)  

2.5.7. Vitamina B12 
 

Entre 20 a 60 % dos pacientes com DC e ileíte terminal possuem 

deficiência em vitamina B12. (2) A concentração plasmática de vitamina B12 pode 

estar alterada em pacientes com recessões cirúrgicas gástricas, afectando a 

produção de factor intrínseco ou em pacientes com recessões do íleo terminal, 

provocando a diminuição da sua absorção. (29,36) A deficiência desta vitamina 

associa-se também à proliferação bacteriana. (16,36) A anemia na DC pode, entre 

outros factores, resultar da deficiência de vitamina B12. (16) 

Os níveis plasmáticos de ácido metilmalónico são o indicador preferencial 

para observar a concentração de vitamina B12. A homocisteína é também um 

indicador da deficiência de vitamina B12, no entanto não muito fidedigno visto que 

é também afectado pela concentração de folato e vitamina B6. (29) 

O tratamento mais comum para reposição desta vitamina é por via 

intramuscular. (29) Os pacientes com recessões do íleo geralmente necessitam de 

administração de vitamina B12 por via parentérica, visto que o complexo vitamina 

B12-Factor Intrínseco é somente absorvido no íleo terminal. (3)  

2.6. Interacção Fármaco – Nutriente 
 

A desnutrição que predomina na DC deve-se, entre outros factores, às 

interacções que ocorrem entre os fármacos e os nutrientes, diminuindo a 

absorção de macro e micronutrientes. Deste modo, verifica-se que os 

corticoesteróides inibem a absorção de cálcio e interferem no metabolismo 
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proteico; a deficiência de folato pode dever-se à inibição competitiva de certos 

tratamentos, nomeadamente com sulfassalazina ou metotrexato; a colestiramina 

interfere com a absorção de vitaminas solúveis; os antibióticos interpõem-se com 

a vitamina K ; os anti-secretores com o ferro. (2,16)   

3. Terapêutica nutricional 
 

A intervenção nutricional é importante na monitorização da DII, assumindo 

deste modo funções relevantes na prevenção e tratamento da desnutrição. (26) A 

TN pode ser efectuada como tratamento primário da inflamação intestinal, sendo 

aplicada em pacientes que exijam um suporte nutricional de longa duração devido 

ao SIC ou a doença extensiva activa. (16) 

Neste contexto, a dietoterapia na DC tem como objectivos primordiais: 

- Adequar a alimentação ao tipo de doença e à sua actividade 

- Diminuir a actividade da doença 

- Manter e/ou recuperar o estado nutricional do paciente 

- Aumentar o tempo de remissão da doença 

- Reduzir as indicações cirúrgicas 

- Diminuir as complicações pós-operatórias    (16) 

 

No paciente com DC pode ser utilizada TN enteral (oral ou por sonda) e 

parenteral, de acordo com as diferentes fases da patologia. É de notar que 

sempre que o paciente consiga fazer uma ingestão nutricional adequada às suas 

necessidades por via oral, esta torna-se a via de eleição. Em caso de 

impossibilidade, pode ser feita a introdução de nutrição artificial. (16) 

3.1. Considerações Gerais 
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No doente de Crohn, na fase de remissão da doença, devem ser 

encorajadas dietas orais equilibradas e com poucas restrições. (16,23) Durante a 

DC em fase activa, deve excluir-se o que concede um mal-estar de saúde geral 

ao doente, sendo algumas restrições obrigatórias. (16) 

Neste contexto, algumas restrições poderão ter que ser efectuadas para 

benefício dos doentes, auxiliando na diminuição da ocorrência de flatulência, 

diarreia e estenose intestinal, apresentando-se a colaboração do doente como um 

factor primordial em todo o processo. (16) 

3.2. Considerações Nutricionais Específicas 

3.2.1. Fibra 

No que respeita ao benefício do consumo de fibras no paciente com DC, 

verificam-se algumas incoerências na literatura existente.  

Estudos revelam que a ingestão de fibras deve ser diminuída aquando das 

recidivas da doença, caracterizadas muitas vezes por diarreia. Assim, baixa 

ingestão de fibra pode ser benéfica em indivíduos com DII, em que os sintomas 

abdominais se devem à fermentação bacteriana da fibra alimentar insolúvel. (23) É 

de notar que uma baixa ingestão em fibras solúveis pode limitar os ácidos gordos 

de cadeia curta, a principal fonte de abastecimento para os colonócitos. (29) 

Quando da doença em remissão, não existem estudos prospectivos sobre 

o efeito da restrição da quantidade e tipo de fibra alimentar, relativamente aos 

possíveis sintomas abdominais. (23)    

3.2.2. Lactose 
 

Na DC em fase aguda, são frequentemente proibidos os produtos lácteos. 

Estudos demonstram um aumento da prevalência da intolerância à lactose em 
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pacientes com a DC. (23) Mishkin et tal, verificaram má-absorção da lactose em 

40% dos indivíduos. Os doentes com a patologia confinada ao íleo terminal, 

demonstraram maior predisposição a esta intolerância. (37) 

Na DC, a má-absorção da lactose é independente da actividade da lactase 

duodenal e pode resultar do sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado e 

do aumento do tempo de trânsito intestinal. (23)  

Independentemente da etnia, a intolerância à lactose deve ser estudada 

em pacientes com DC que apresentem diarreia persistente, cólicas abdominais e 

flatulência. (13,23,29) A intolerância à lactose pode ser detectada através de um 

teste respiratório de hidrogénio com elevada sensibilidade e especificidade. (23) É 

de referir que os doentes intolerantes à lactose, em substituição do leite podem 

utilizar bebida de soja fortificada em cálcio ou outros produtos fermentados, como 

o queijo e o iogurte. (2,23)    

Não existem evidências que suportem o uso de dietas com baixo teor em 

lactose em pacientes com DC confinada ao cólon. (23)   

3.2.3. Triacilgliceróis de Cadeia Média 
 

Os Triacilgliceróis de Cadeia Média (TCM) são sugeridos frequentemente 

para uso em pacientes que apresentem má-absorção lipídica. Os TCM podem ser 

utilizados em indivíduos com ileíte ou recessão intestinal extensiva, no entanto, 

não se deve ultrapassar o limiar da dose, podendo este facto provocar diarreia. A 

sua utilização deve ser no máximo de 50 g/dia, podendo esta ser distribuída ao 

longo das diversas refeições do dia, em pequenas quantidades. (29) 

3.3. Nutrição Entérica versus Nutrição Parentérica 
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Na literatura verifica-se uma tendência favorável à utilização da Nutrição 

Entérica (NE) relativamente à Nutrição Parentérica (NP). (2,13,16) 

A NE possui como objectivos primordiais: induzir ou manter a remissão da 

doença; induzir a remissão como um suporte à terapia farmacológica 

imunossupressiva e reduzir a dependência da corticoterapia. A procura de 

estratégias para manutenção da remissão da doença demonstra-se muito 

relevante, visto que 65-100% dos pacientes possuem taxas elevadas de recidiva 

até um ano. (23) 

A NE pode ser utilizada como uma terapêutica primária e/ou como 

complemento nutricional.(38) Para além de fornecer os nutrientes para a 

recuperação e manutenção do estado nutricional, melhora os mecanismos de 

defesa imunológica e preserva a mucosa intestinal, prevenindo a translocação 

bacteriana. (16) O mecanismo de acção na remissão da doença remete-se à 

diminuição da apresentação antigénica, levando a uma alteração da flora 

intestinal e modulação do imunofenótipo da mucosa intestinal. (23) No que respeita 

ao tipo de NE, estudos revelam que não existe uma diferença significativa 

relativamente à eficácia da dieta elementar ou dieta polimérica, sendo que esta 

última é menos dispendiosa e, quando administrada por via oral, possui melhor 

paladar. (13,16) A literatura não evidencia uma divergência expressiva entre a 

utilização de fórmulas com maior ou menor teor de lípidos, nem mesmo 

considerando o seu tipo. (13) Os estudos revelam-se insuficientes quanto à 

avaliação da eficácia de uma dieta enteral quando a doença está confinada ao 

cólon. (23) O papel terapêutico da NE nos pacientes adultos com DC mantém-se 

uma matéria de considerável debate.(38)  
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A NP acarreta alguns riscos, como o da translocação bacteriana, pois após 

a ausência de nutrientes no lúmen intestinal pode acompanhar-se de atrofia da 

mucosa, com consequente aumento da permeabilidade intestinal, permitindo a 

passagem das bactérias para a corrente sanguínea, associando-se a um risco 

aumentado da ocorrência de sépsis. (13,16) Esta evidência da inutilidade do 

repouso intestinal para se alcançar a remissão clínica da doença, aliada aos 

custos e outras complicações da NP, reservam a sua utilização a pacientes que 

não tolerem a NE e o tratamento com corticoesteróides. (13,16,23) A Nutrição 

Parentérica Total remete-se a um suporte nutricional a curto prazo em pacientes 

com obstrução ou perfuração intestinal, megacólon tóxico ou em situações pré-

operatórias, verificando-se a sua utilização a longo prazo em pacientes com 

SIC.(23) É de referir que são poucos os estudos randomizados onde é utilizada a 

NP em pacientes com DC, o que impossibilita verificar a sua efectividade na 

remissão da doença activa. (13)   

3.4. Nutrição Entérica versus Corticoesteróides 
 

Na terapêutica da DC não podemos dispensar a avaliação e discussão 

individualizada de cada paciente. (39) Os corticoesteróides são fármacos 

habitualmente utilizados para tratar pacientes com DC moderada a grave, com 

múltiplas acções anti-inflamatórias. (15,39) A literatura revela que na DC, o 

tratamento com corticoesteróides apresenta maior eficácia comparativamente à 

NE, aquando da indução da remissão clínica da doença. (13,16) A Sociedade 

Europeia de Nutrição Clínica e Metabolismo sugere que a NE pode possuir um 

papel de relevo na doença activa nas seguintes circunstâncias: intolerância ao 

tratamento com esteróides; recusa do paciente em executar tratamento com o uso 

de esteróides; a sua combinação com esteróides em indivíduos desnutridos e em 
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pacientes que apresentem estenose no intestino delgado. (13) A NE é indicada em 

pacientes com elevado risco de desenvolverem osteoporose. (23) 

A NE mostra-se vantajosa na promoção de uma melhoria efectiva do 

estado nutricional do paciente com DC, devido à rapidez com que restabelece a 

permeabilidade intestinal. Deste modo, a NE apresenta benefício terapêutico, 

mesmo que a sua eficácia não se iguale à do tratamento com corticoesteróides.(16) 

Quando conjugados os dois tipos de tratamento (corticoesteróides e NE), 

os pacientes apresentam maior eficácia no tratamento da doença.(16) 

3.5. Suplementação com Nutrientes Imunomoduladores 
 

O tratamento da doença gastrointestinal com nutrientes imunomoduladores 

é uma nova modalidade terapêutica baseada nas suas propriedades 

farmacológicas, que vem apresentando perspectivas interessantes e promissoras. 

Os nutrientes imunomoduladores interferem na resposta inflamatória, mantendo a 

integridade da mucosa intestinal e consequente melhoria do estado clínico e 

nutricional do paciente. (16) 

A glutamina, um aminoácido não essencial, pode apresentar necessidades 

aumentadas na presença de um estado catabólico. (23) A NE suplementada com 

glutamina parece promover uma menor lesão intestinal, uma menor perda de 

peso e uma diminuição na actividade da doença. No entanto, persistem relatos 

contraditórios em que da sua suplementação aquando da DC, decorre uma piora 

da actividade da doença e do aumento da permeabilidade, o que desaconselha a 

sua utilização nesta patologia. A síntese de arginina a partir da glutamina, com a 

consequente libertação de óxido nítrico, que provocaria o aumento da 

permeabilidade vascular intestinal, apresenta-se como o mecanismo responsável 

por este agravamento. (16) Segundo alguns autores, a suplementação com 
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glutamina na DC não se demonstra eficaz nem no restauro efectivo da 

permeabilidade intestinal, nem na indução de remissão da doença. (23) No entanto, 

é necessária a elaboração de mais estudos no sentido de perceber a eficácia da 

glutamina na DC.  

Os ácidos gordos de cadeia curta (AGCC), nomeadamente o ácido butírico, 

o acético e o propiónico, são nutrientes imunomoduladores produzidos pela 

fermentação bacteriana de HC que não são absorvidos no intestino delgado. (16,29) 

Estes nutrientes são as fontes energéticas preferenciais das células epiteliais do 

cólon, estimulam o crescimento da mucosa e aumentam o fluxo sanguíneo. (16) 

Evidências sugerem que o butirato inibe a resposta inflamatória através da 

inibição da activação do factor de transcrição NFkB nas células imunológicas. (40) 

Os Ácidos Gordos Poliinsaturados Omega-3 (AG n-3) são substâncias anti-

inflamatórias que possuem diversos efeitos benéficos para a saúde. (41) O uso de 

AG n-3 é praticamente isento de efeitos colaterais e possui efeitos anti-

inflamatórios, inibindo a acção do leucotrieno B4. (12,16,23) Evidências mostram que 

os AG n-3 podem diminuir a recorrência pós-cirúrgica no paciente com DC. (26) 

Beluzzi et al, utilizando cápsula especial de AG n-3 proveniente de óleo de peixe 

desenvolvida para actuar principalmente ao nível do íleo, verificaram um aumento 

significativo na remissão em pacientes com DC. (42) No entanto, estudos recentes 

contradizem este facto, fomentando que este nutriente, em doses elevadas, não 

diminui a taxa de reincidência de pacientes com DC quiescente.(41) Permanecem 

evidências de que a suplementação com uma fórmula líquida com antioxidantes e 

AG n-3 melhora significativamente o pool plasmático antioxidante, reduz a 

proporção de ácido araquidónico e aumenta a proporção de ácido 

eicosapentaenóico no plasma dos fosfolípidos e no tecido adiposo, sugerindo uma 
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alteração para um fenótipo anti-inflamatório. No entanto, doses elevadas de 

suplementação em AG n-3 podem relacionar-se com um paladar desagradável, 

halitose e outros efeitos-locais. (23) Contudo, são necessárias mais evidências para 

clarificar a eficiência dos AG n-3 no tratamento da DC. 

Os Pré e Próbióticos auxiliam na DII, principalmente como coadjuvantes na 

terapia de manutenção. (16) Os Probióticos produzem efeitos benéficos na 

imunidade intestinal, produzem AGCC, amenizam a intolerância à lactose, 

controlam a diarreia aguda, melhoram a actividade clínica da doença e previnem 

as recidivas de DII, para além de que regulam a homeostasia intestinal, produzem 

compostos anti-microbianos e promovem a função de barreira. (16,43) A utilização 

de Probióticos tem resultado no prolongamento do tempo de remissão de 

pacientes com DC. (16) É de notar, que os pré e próbióticos possuem um potencial 

promissor, no entanto são necessários mais estudos controlados para 

determinação da sua eficácia, modo de administração, dosagem óptima a ser 

aplicada e duração da terapia a ser utilizada na DII. (25,43,44) 

4. A Doença de Crohn em Idade Infantil 
 

A DC surge cada vez mais precocemente em crianças e adolescentes, 

revelando a literatura que até um quarto dos doentes com DII possuem início da 

sintomatologia e diagnóstico estabelecido antes dos 18 anos de idade. É 

necessária atenção pois a população pediátrica está mais susceptível ao 

comprometimento do desenvolvimento neuro-psicomotor, do estado nutricional e 

atraso no crescimento (24,26,45), principalmente quando o paciente se encontra na 

primeira infância. (45) Cerca de 44% das crianças com DC já possuem algum 

comprometimento do seu desenvolvimento aquando do diagnóstico (45), sendo 

que entre 23-88% apresentam atraso do crescimento. (24) É de notar que cerca de 
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30-40% das crianças mantêm um atraso de crescimento paralelo ao decurso da 

doença, sendo que a estatura final é afectada pelo início precoce dos sintomas.(24) 

Além disso cerca de 90% das crianças apresentam perda de peso aquando do 

diagnóstico. (24, 26) Contudo, estudos recentes demonstram que uma proporção 

significativa de crianças com DC possui excesso de peso, acompanhado por uma 

baixa percentagem de massa corporal magra. (24) 

O tratamento farmacológico não proporciona uma cura definitiva, mas 

reduz os sintomas e melhora a qualidade de vida destes pacientes. No entanto, 

nomeadamente os corticóides, possuem efeitos colaterais conhecidos, onde se 

incluem a desmineralização óssea, o antagonismo com a hormona do 

crescimento e a alteração do estado nutricional, que agravam o desenvolvimento 

da criança já comprometido pela própria doença. (26,45)  

A terapia com NE demonstra-se eficaz nesta faixa etária. A literatura revela 

que não existem diferenças significativas entre a terapia com NE e corticóides no 

tratamento de crianças com DC em fase aguda. Deste modo, tendo em conta a 

melhoria no estado nutricional e o desenvolvimento das crianças, estes factores 

fazem da NE a eleita na primeira linha de tratamento em crianças com DC 

activa.(2, 13, 24,26)  

É de notar que o diagnóstico precoce e o tratamento correcto evidenciam 

um desafio para a equipa multidisciplinar, que luta para melhorar a qualidade de 

vida destes pacientes, sobretudo para evitar sequelas definitivas e irreversíveis 

nestas crianças/adolescentes. (45) 

Análise Crítica e Considerações finais 
 

A DC é uma DII crónica que se caracteriza por um processo inflamatório 

que cursa de maneira imprevisível, com períodos de actividade e remissão 
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variáveis. (3,12) Possui um carácter recidivante e apresenta-se como uma entidade 

que envolve com frequência manifestações extra-intestinais. (8) 

A patologia tem tido uma incidência crescente nos últimos anos, sobretudo 

nos países desenvolvidos (8), permanecendo a sua etiologia desconhecida. (2)  

Deste modo considero que devem ser realizados estudos seriados, com elevada 

qualidade metodológica de forma a clarificá-la, podendo com esta descoberta ser 

melhorada a qualidade de vida dos pacientes com DC. 

A DC é frequentemente associada a DN devido ao seu envolvimento com o 

TGI e seus efeitos sobre a ingestão alimentar. As DN no paciente com DC podem 

então variar desde alterações discretas dos níveis de oligoelementos até estados 

de desnutrição severa. (3,16)  É de mencionar que as deficiências e suas possíveis 

consequências, diferem entre indivíduos, de acordo com o local de actividade da 

doença e da absorção de determinados nutrientes nesses locais. (22) Sendo assim, 

é necessária atenção para o tratamento individualizado, podendo a intervenção 

nutricional precoce, diminuir a severidade de todas estas complicações e de 

futuras co-morbilidades. 

          As deficiências de micronutrientes, Ferro, Magnésio, Zinco, Selénio, Ácido 

Fólico, Vitamina B12, Cálcio, Vitamina D, podem resultar de variadas causas, 

sendo necessário, com frequência, recorrer à sua suplementação de modo a 

evitar e prevenir as consequências que advêm da sua depleção, tentando que o 

paciente com DC possua um melhor estado nutricional.  

              A TN reveste-se da maior importância no doente de Crohn, no que se 

refere, entre outros factores, à indução da remissão da actividade da doença, 

diminuição das indicações para cirurgia e redução das complicações pós-

cirúrgicas. É de notar que a avaliação do estado nutricional do paciente, a 
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gravidade da doença e a função do tracto digestivo, são factores relevantes para 

o uso apropriado da TN. (22)  

Persistem algumas especificidades relativas à alimentação do paciente 

com DC que ainda não foram completamente esclarecidas, nomeadamente no 

que remete à fibra insolúvel e à lactose. O consumo de fibras é interdito aquando 

das recidivas da doença, onde ocorrem muitas vezes diarreias, no entanto, 

aquando da remissão os estudos não são suficientes para verificar o benefício 

desta prática. Os produtos lácteos devem ser retirados em caso de intolerância à 

lactose ou se a doença se encontrar em fase aguda, onde persistem diarreias e 

cólicas abdominais.  

No tratamento da DC podem ser utilizados nutrientes imunomoduladores, 

que se vêm evidenciando como uma terapêutica interessante e promissora. Nesta 

classe incluem-se a glutamina, os AGCC, os AG n-3 e os pré e próbióticos. No 

entanto, ainda existe controvérsia relativamente à sua utilização, sendo 

necessários estudos controlados e minuciosos para cada nutriente, de modo a 

clarificar o seu efeito benéfico na DC.   

A utilização de NE no paciente com DC tem-se demonstrado favorável 

relativamente ao uso de NP, reservando a utilização desta para casos específicos 

em que o paciente é intolerante à NE ou aos corticoesteróides, uma vez que a NP 

se encontra associada a um aumento do risco de eventos adversos, como por 

exemplo a sépsis. A NE não faculta um tratamento tão eficaz como os 

corticoesteróides aquando da DC activa, no entanto, devido à sua eficácia na 

preservação da mucosa intestinal e prevenção da translocação bacteriana, 

reveste-se da maior importância enquanto suporte terapêutico para manutenção 

do bom estado nutricional do doente. 
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A NE revela-se essencial nas crianças com DC activa, possuindo uma 

eficiência semelhante aos esteróides. Posto isto, a NE possui um papel 

fundamental pois evita efeitos deletérios proporcionados pelo tratamento com 

esteróides, como o atraso de crescimento e desenvolvimento. (2)  

É de mencionar que a DC é uma doença inflamatória crónica que não é 

medicamente ou cirurgicamente “curável”, sendo que exige abordagens 

terapêuticas que induzam e mantenham o controlo sintomático, que aumentem a 

qualidade de vida do paciente e minimizem complicações a curto e longo prazo. (7) 

Em suma, podemos verificar que a DC envolve uma multiplicidade de 

factores que devem ser estudados minuciosamente, visto serem temas que 

suscitam interesse, tanto do ponto de vista clínico como nutricional. Os aspectos 

nutricionais apresentam-se da maior relevância, sendo que, ainda geradores de 

controvérsia, devem ser objecto de estudo da ciência que se mostra cada vez 

mais abrangente, inovadora e eficaz. Revela-se de extrema importância a 

detecção e tratamento precoces da doença, prescrevendo-se um plano alimentar 

individualizado de acordo com o estado de saúde do indivíduo, podendo, deste 

modo, serem reduzidos os efeitos deletérios provocados pela doença. O 

acompanhamento do paciente com DC por uma equipa multidisciplinar de saúde 

mostra-se muito importante, para prevenir eventuais recidivas e manter um bom 

estado nutricional, melhorando desta forma a sua qualidade de vida. A DC 

engloba diversos temas actuais, no entanto um pouco amplos e que devem 

estudados. A investigação nesta área, pode proporcionar, num futuro, a curto ou a 

longo prazo, descobertas científicas que clarifiquem a etiologia da DC e inovem 

na terapêutica nutricional da patologia. 
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