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Resumo 

 

A diarreia crónica é um quadro clínico que afecta 3-5% da população mundial. 

Atendendo a que existem várias centenas de condições clínicas que podem causar diarreia 

crónica, torna-se essencial sistematizar todo o processo do diagnóstico diferencial, por 

forma a confirmar o diagnóstico de modo célere e com o menor desperdício de recursos 

laboratoriais possível. 

As principais causas da diarreia crónica incluem a síndrome do cólon irritável, colite 

microscópica, doenças inflamatórias intestinais (doença de Crohn e colite ulcerosa), doença 

celíaca, infecções crónicas, uso (ou abuso) de fármacos, insuficiência pancreática exócrina, 

intolerância à lactose e distúrbios endócrinos. 

O primeiro passo do diagnóstico diferencial da diarreia crónica passa pela recolha da 

história clínica, seguindo-se a realização do exame físico e de algumas determinações 

laboratoriais que permitam orientar o diagnóstico, como é o caso do hemograma, albumina, 

velocidade de sedimentação, electrólitos, pH fecal e gap osmótico fecal. De seguida, a 

categorização da diarreia permite reduzir bastante o leque de possíveis diagnósticos, 

começando-se nessa fase a realizar provas de rastreio para a patologia mais provável. 

Estas provas incluem a elastase fecal e tripsina sérica para o rastreio da insuficiência 

pancreática exócrina, o painel celíaco para o rastreio da doença celíaca, a calprotectina, 

lactoferrina e serologia (habitualmente inclui ASCA e p-ANCA) para o rastreio de doença 

inflamatória intestinal. Se estas provas forem positivas procede-se à comprovação com a 

prova confirmatória apropriada, caso contrário começam-se a testar outras hipóteses até 

que se estabeleça um diagnóstico definitivo. Para a maioria das patologias que provocam 

diarreia crónica, a confirmação do diagnóstico requer a realização de provas invasivas e 

pouco toleradas pelos pacientes como é o caso da colonoscopia com biópsia (confirmação 

do diagnóstico de doença celíaca, doença inflamatória intestinal e colite microscópica) e do 

teste da secretina-pancreozimina (confirmação de insuficiência pancreática exócrina). Por 

outro lado, a confirmação da intolerância à lactose é efectuada com recurso a um teste 

respiratório (teste respiratório de hidrogénio) e a confirmação da giardiose por detecção, 

nas fezes, de antigénios do parasita por imunofluorescência, imunocromatografia ou 

ensaios imunoenzimáticos. 
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1. Introdução 

A diarreia crónica, definida como uma diminuição da consistência das fezes e/ou um 

aumento da massa fecal (> 200g/dia) e/ou um aumento da frequência das evacuações (≥ 

3/dia) por um período superior a quatro semanas, é um cenário clínico comum (afecta 3 a 

5% da população mundial) mas extremamente desafiante para os profissionais da área de 

saúde. [1,2] 

O diagnóstico diferencial da diarreia crónica constitui um desafio considerável, uma 

vez que existem várias centenas de condições clínicas que podem provocar diarreia 

crónica. Atendendo a que se torna impraticável testar e tratar as inúmeras possíveis causas 

de diarreia crónica, na maioria dos casos torna-se mais razoável proceder à categorização 

da diarreia por tipo antes de testar e tratar, por forma a diminuir a lista de possíveis 

diagnósticos. Desta forma, reduz-se a realização de testes desnecessários. [1] 

O objectivo desta monografia passa por explorar as principais causas da diarreia 

crónica e a fisiopatologia que lhes está subjacente, assim como dar especial ênfase às 

análises clínicas que desempenham um papel crucial no diagnóstico diferencial da diarreia 

crónica. 
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2. Categorização da Diarreia Crónica 

A diarreia crónica pode ser dividida em três categorias básicas: aquosa, gordurosa 

(malabsorção) e inflamatória (com sangue e pus). No entanto, nem todas as diarreias 

crónicas são estritamente aquosas, gordurosas ou inflamatórias pois em certos casos 

verifica-se uma sobreposição entre diferentes categorias, originando um quadro misto. [1,3] 

A diarreia aquosa pode ser subdividida nos tipos osmótica, secretora e funcional. Na 

diarreia osmótica, substâncias pouco absorvíveis conduzem a retenção de fluidos intestinais 

por ajuste da osmolaridade. Na diarreia secretora ocorre diminuição da absorção ou 

aumento da excreção de água e electrólitos, devido à estimulação intracelular do AMPc ou 

à inibição da Na+/K+ ATPase. Por último, a diarreia funcional desenvolve-se na sequência 

de uma hipermotilidade intestinal, que se traduz numa redução do tempo de contacto no 

intestino delgado (menor absorção de nutrientes e água) e num esvaziamento prematuro do 

cólon. [1,3] 

Laxantes osmóticos, como é o caso do sorbitol e da lactulose, induzem diarreia 

osmótica. A diarreia secretora pode ser distinguida das diarreias osmótica e funcional 

devido ao maior volume de fezes produzido e ao facto da diarreia não cessar com o jejum e 

continuar durante a noite. Como exemplo de diarreia secretora destaca-se a colite 

microscópica, que afecta indivíduos mais velhos. O uso de laxantes estimulantes também 

provoca diarreia secretora. Indivíduos com desordens funcionais, como é o caso da 

síndrome do cólon irritável, produzem um menor volume de fezes e não têm diarreia 

durante a noite. [1,4] 

A diarreia gordurosa desenvolve-se na sequência de distúrbios na absorção de 

nutrientes, sendo caracterizada por excesso de gases, esteatorreia, ou perda ponderal. A 

giardiose assume-se como um exemplo infeccioso clássico. A doença celíaca também 

provoca malabsorção, resultando tipicamente em perda de peso e anemia por deficiência 

em ferro. [1] 

A diarreia inflamatória, como é o caso da que se desenvolve em indivíduos com 

colite ulcerosa ou doença de Crohn, é caracterizada pela produção de fezes moles com 

muco, sangue e pus e por níveis elevados de calprotectina fecal. Bactérias invasivas e 

parasitas também são capazes de provocar inflamação. Infecções causadas por Clostridium 

difficile subsequentes ao uso de antibióticos têm-se tornado cada vez mais comuns e 

virulentas. [1] 
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3. Principais Causas de Diarreia Crónica 

 

3.1 Síndrome do Cólon Irritável 

A síndrome do cólon irritável (SCI) é a principal causa de diarreia funcional no 

mundo desenvolvido. A SCI é um complexo de sintomas de dor abdominal crónica (tipo 

cólica) acompanhada por alterações dos hábitos intestinais – diarreia ou obstipação. 

Geralmente, o doente afectado apresenta diarreia aquosa quando acordado, 

frequentemente após as refeições. O desconforto é aliviado pela evacuação e, em cerca de 

metade dos pacientes, observa-se muco nas fezes. A manifestação de sintomas de “alarme” 

como diarreia nocturna, dor progressiva, perda de peso ou sangue nas fezes é sugestiva de 

outro diagnóstico. [1,5] 

A SCI afecta homens e mulheres de todas as idades. No entanto, pacientes mais 

jovens e mulheres têm maior probabilidade de serem diagnosticados com SCI. [1,5] Uma 

revisão sistemática estima que são diagnosticados duas vezes mais casos de SCI em 

mulheres do que em homens. [6] Embora apenas cerca de 15% dos indivíduos afectados 

procurem ajuda médica, o número de pacientes é tão elevado que a SCI nas suas várias 

formas compreende 25-50% de todas as referências a gastroenterologistas. [5] 

De forma a melhor se conhecer a prevalência da SCI, torna-se necessária uma 

definição consistente desta condição clínica. No entanto, estabelecer uma definição que 

seja clinicamente útil e globalmente apropriada é uma tarefa complicada. Muitos 

investigadores e associações tentaram definir a SCI, centrando os esforços em desenvolver 

critérios que facilitassem a inclusão de populações homogéneas nos ensaios clínicos. A 

este respeito, o processo de Roma (a Fundação Roma é uma organização que se dedica ao 

estudo das desordens gastrointestinais funcionais, com o objectivo de melhorar o seu 

diagnóstico), agora na sua terceira iteração (Roma III), tem estado na vanguarda e os 

critérios de Roma têm vindo a ser considerados como o padrão para os estudos clínicos da 

SCI. [1,7] 

De acordo com os critérios de Roma III, um indivíduo é diagnosticado com SCI se 

apresentar sintomas de dor ou desconforto abdominal recorrente e uma alteração marcada 

dos hábitos intestinais durante, pelo menos, seis meses, com sintomas experienciados em 

pelo menos três dias por mês de um mínimo de três meses. Dois ou mais dos seguintes três 

achados têm de estar presentes: 

1. Alívio da dor por um movimento intestinal; 

2. Início da dor está relacionado com uma alteração na frequência das evacuações; 

3. Início da dor está relacionado com uma alteração no aspecto das fezes. [1,7,8] 
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A SCI é habitualmente classificada em subcategorias de acordo com os hábitos 

intestinais predominantes e aparência das fezes, tendo a terceira iteração do processo de 

Roma reconhecido quatro subtipos de SCI: 

1. SCI com prisão de ventre – fezes duras ou irregulares em mais de 25% das 

evacuações e fezes moles ou aquosas em menos de 25% das evacuações; 

2. SCI com diarreia - fezes moles ou aquosas em mais de 25% das evacuações 

e fezes duras ou irregulares em menos de 25% das evacuações; 

3. SCI com hábitos intestinais mistos ou um padrão cíclico - fezes duras ou 

irregulares em mais de 25% das evacuações ou fezes moles ou aquosas em 

mais de 25% das evacuações; 

4. SCI indeterminada – insuficientes anormalidades na consistência das fezes 

para preencher os critérios de qualquer um dos outros subtipos. [5,7] 

Ao longo do tempo, os pacientes podem alternar entre os vários subtipos. É de 

realçar que os pacientes podem ser classificados de forma diferente dependendo se forem 

questionados retrospectivamente para se lembrarem do aspecto das fezes ou se a 

informação for recolhida prospectivamente usando um diário para anotar as características 

físicas das mesmas (conforme recomendado pelos critérios de Roma III). [7] 

Os critérios de Roma III não têm sido tão amplamente utilizados na prática clínica, o 

que pode estar relacionado com a falta de conhecimento dos mesmos por parte dos clínicos 

e/ou a ideia de que são impraticáveis no dia-a-dia clínico. Além disso, a aplicabilidade 

destes critérios está limitada a populações da Europa Ocidental e América do Norte. [7]  

Os critérios de Manning, por seu turno, embora encontrem maior aceitação na 

comunidade clínica, provavelmente por mimetizaram melhor a prática clínica, não foram 

ainda avaliados à luz dos conceitos mais recentes da sintomatologia da SCI ou da 

disponibilidade de testes como a proteína C-reactiva, calprotectina fecal ou estudos 

imagiológicos. Os critérios de Manning são os seguintes: 

1. Início da dor associado a movimentos intestinais mais frequentes; 

2. Fezes mais moles associadas ao início da dor; 

3. Alívio da dor pela passagem das fezes; 

4. Inchaço abdominal visível; 

5. Sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das evacuações; 

6. Diarreia com muco em mais de 25% das evacuações. [1,7] 

A prevalência da SCI, de acordo com vários estudos prospectivos, varia 

consideravelmente consoante a região do globo mas apenas porque nesses estudos são 

utilizados diferentes critérios de diagnóstico. Se se comparar apenas os estudos que usam 

os mesmos critérios de diagnóstico conclui-se que a prevalência da SCI é bastante 
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semelhante nas várias zonas do globo, pelo que se compreende a necessidade de 

uniformização dos critérios usados. [7] 

A SCI é exacerbada por stress emocional ou alimentação, mas também o pode ser 

em resposta a uma infecção recente. [1] Existem estudos que documentam uma maior 

prevalência de SCI em populações urbanas, o que poderá ser reflexo das fontes adicionais 

de stress da vida citadina. [7] A SCI também foi associada, em diversos estudos, a história 

de abuso físico, psicológico e/ou sexual durante a infância, adolescência ou início da vida 

adulta. [7,8] Sintomas de SCI subsequentes a um surto de diarreia do viajante (SCI pós-

infecciosa) podem demorar meses a resolver, apesar da negatividade das provas de 

diagnóstico. 

 A fisiopatologia da SCI continua a ser pouco conhecida mas sabe-se que o stress 

(físico ou psicológico) desempenha um papel central no seu desenvolvimento. [1,7,8] O 

stress compromete a integridade do intestino, provocando disfunção da barreira mucosa, 

aumento da permeabilidade intestinal e inflamação através de diversas vias. Estas 

alterações induzidas pelo stress persistem mesmo após a eliminação do agente causador 

de stress. A inflamação intestinal pode desempenhar um papel importante na manifestação 

dos sintomas da SCI, pois assim que ocorre activação da cascata de inflamação, esta 

resposta imune pode criar um ciclo vicioso de inflamação auto-perpetuável. A inflamação 

gastrointestinal resulta em proliferação neuronal e, consequentemente, em 

hipersensibilidade visceral, que está na origem da dor crónica característica da SCI. [8] 

A SCI tem um impacto considerável na qualidade de vida da pessoa afectada. 

Inúmeras co-morbilidades, como por exemplo dispepsia funcional, refluxo gastro-esofágico, 

dor torácica não cardíaca, ansiedade, depressão, fibromialgia, dor pélvica crónica e fadiga 

crónica, entre outras, têm sido associadas à SCI. Estas associações são consistentemente 

referidas em estudos efectuados nas várias regiões do globo. [7] 

Atendendo à sua elevada prevalência e impacto na qualidade de vida, a SCI é 

responsável por um número significativo de visitas aos profissionais médicos, sendo a 

segunda principal causa de absentismo laboral, apenas superada pela constipação. Esta 

doença apresenta um grande potencial em prejudicar a relação médico-paciente pois, caso 

não se consiga controlar eficazmente a sintomatologia, o paciente vai duvidar da 

credibilidade do clínico e da sua capacidade em estabelecer um diagnóstico, procurando 

outras opiniões. [5,7] 

Embora a SCI seja geralmente considerado um diagnóstico de exclusão, torna-se 

desnecessário efectuar uma avaliação exaustiva em pacientes jovens e saudáveis que 

preencham os critérios de Roma III, caso respondam a fibra, exercício e alterações ao nível 

da dieta. Recomenda-se fazer o rastreio para doença celíaca (pacientes com SCI têm 

incidência 4 vezes superior à população geral) e anemia ferripriva, mas a realização duma 
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colonoscopia de rotina não traz vantagens do ponto de vista custo-benefício a não ser que 

estejam presentes sintomas de “alarme”. Em pacientes com SCI todos os resultados dos 

testes laboratoriais encontram-se normais. [1] 

 

 

 

3.2 Colite Microscópica 

Colite microscópica é um termo geral que inclui duas formas de colite idiopática: 

colite colagenosa e colite linfocítica. A colite microscópica é caracterizada, clinicamente, por 

diarreia aquosa crónica ou recorrente, sem hemorragia. A mucosa do cólon parece normal 

na inspecção visual por colonoscopia. Resultados de estudos radiográficos, incluindo 

enemas de bário e tomografias computadorizadas abdominais, também são normais. De 

forma a evidenciar a colite, é necessário efectuar análises histológicas de biópsias do cólon. 

A colite microscópica foi descrita em 1980 por Read e col. em pacientes com diarreia 

aquosa crónica e nenhuma outra etiologia evidente após investigação extensa. No entanto, 

a ligeira colite foi inicialmente desvalorizada, uma vez que era considerada irrelevante para 

a sintomatologia dos pacientes. [1,5,9,10] 

Indivíduos com colite linfocítica apresentam níveis elevados de linfócitos 

intraepiteliais na camada epitelial do cólon, assim como níveis elevados de células 

inflamatórias crónicas subepiteliais (ver figura 1), quando comparados com indivíduos 

saudáveis. O termo colite colagenosa surgiu pela primeira vez em 1976 num relatório de um 

paciente com diarreia crónica, cuja biópsia do cólon revelou um espessamento da camada 

de colagénio subepitelial. A banda de colagénio colónica observada em pacientes com 

colite colagenosa varia substancialmente na sua espessura, podendo ir de 7 a 100 m. As 

alterações nas populações de células inflamatórias, observadas em pacientes com colite 

linfocítica, também estão presentes em pacientes com colite colagenosa (ver figura 2). [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Histologia da colite linfocítica. De realçar a 

linfocitose intraepitelial (setas) e o infiltrado inflamatório misto 
ao nível da lâmina própria. Hematoxilina e eosina, × 100. [10] 
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Permanece pouco claro se a colite linfocítica e a colite colagenosa representam duas 

entidades separadas ou se se tratam de fenótipos diferentes da mesma doença. Verifica-se 

uma sobreposição substancial ao nível dos achados histopatológicos e cada uma das 

desordens exibe infiltração de células inflamatórias similar. Relatórios de pacientes a 

transitar entre os dois padrões histológicos são sugestivos de uma base comum no entanto, 

o espessamento da banda de colagénio associado à colite colagenosa pode ser irregular, 

levando a diferentes diagnósticos histológicos no mesmo paciente com base em diferenças 

de amostragem. Verifica-se, contudo, que a maioria dos pacientes mantém 

consistentemente um tipo histológico ou o outro. Na prática clínica, a apresentação, 

investigação e gestão de colite microscópica não é determinada pelo tipo histológico. 

[5,9,10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colite microscópica pode afectar pacientes de qualquer idade mas, tipicamente, 

surge no final da meia-idade e nos idosos (idade média de diagnóstico varia entre 53 e 69 

anos). Parece ser mais frequente em mulheres do que em homens mas vários estudos 

fornecem resultados discordantes. [1,9] 

A colite microscópica é caracterizada por diarreia aquosa secretora crónica ou 

intermitente, sem sangue, variando desde ligeira e auto-limitada a severa, com desidratação 

e outras anormalidades metabólicas. Muitos pacientes também sofrem de dor abdominal e 

perda de peso. A diarreia é muitas vezes nocturna e que não responde ao jejum. A 

qualidade de vida é afectada em proporção ao grau de diarreia, dor abdominal, urgência e 

incontinência. Apesar da inflamação microscópica, não estão reportados quaisquer 

sintomas sistémicos e não se encontram nem sangue nem leucócitos nas fezes. A doença 

segue um curso crónico e imprevisível de remissão e recidiva mas, geralmente, responde a 

terapêuticas antidiarreicas e anti-inflamatórias. Complicações colónicas e extracolónicas 

graves são raras, e raramente é necessário recorrer a intervenções cirúrgicas. A colite 

Figura 2. Histologia da colite colagenosa. Para além do infiltrado 

inflamatório, é de realçar a espessa banda de colagénio 
subepitelial (parêntesis). Hematoxilina e eosina, × 400. [10] 
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microscópica apresenta associação com algumas desordens auto-imunes, como é o caso 

da doença celíaca. [1,5,9,10] 

A sintomatologia da colite microscópica não é específica. De facto, muitos pacientes 

com diagnóstico de colite microscópica, comprovado através de biópsia, cumprem os 

critérios para diagnóstico da SCI. Estes critérios não permitem distinguir colite microscópica 

de SCI, sendo essa distinção apenas possível através de biópsia do cólon. [9] 

A colite microscópica é frequentemente diagnosticada em pacientes submetidos a 

colonoscopia com biópsia para avaliar diarreia sem sangue crónica ou recorrente. Num 

estudo, a colite microscópica foi identificada em 9,5% dos pacientes (97 de 1018) referidos 

para colonoscopia devido a diarreia aquosa, aumentando para quase 20% quando eram 

analisados apenas os indivíduos com mais de 70 anos. Por esta razão, a colite 

microscópica deve ser considerada na avaliação da diarreia crónica sem sangue, 

especialmente em pacientes mais velhos. [9,11] 

A colite microscópica é bastante comum, sendo responsável por 4-13% dos casos 

avaliados devido a diarreia crónica. Estudos populacionais reportaram a incidência da colite 

microscópica a variar entre 1 e 12 casos por 100.000 indivíduos por ano. Em vários desses 

estudos observou-se um aumento significativo da incidência de colite microscópica ao longo 

do tempo. As razões para este aparente aumento na incidência da doença não são claras, 

mas pensa-se que se deve à maior consciencialização clínica, realização mais frequente de 

biópsias colónicas com análise histológica e aumento do uso de fármacos responsáveis por 

potenciar o risco de desenvolvimento de colite microscópica (ex. anti-inflamatórios não-

esteróides). [1,5,9] 

A etiologia da colite microscópica permanece desconhecida, tendo sido propostos 

diversos mecanismos incluindo auto-imunidade, resposta inflamatória ou imune a factores 

luminais, malabsorção de ácidos biliares, alterações ao nível da absorção ou secreção de 

fluidos e electrólitos, infecções, alteração na síntese ou degradação do colagénio (colite 

colagenosa) e disfunção dos miofibroblastos (colite colagenosa). No entanto, dados 

relativos aos mecanismos fisiopatológicos são retirados de estudos pequenos e, por vezes, 

conflituosos, não tendo ainda sido reconhecido um mecanismo consistente e claro. [5,9] 

Diversos mecanismos foram propostos como causa da diarreia nos pacientes com 

colite microscópica. A severidade da diarreia parece estar relacionada com a intensidade da 

resposta inflamatória, por oposição à espessura da banda subepitelial de colagénio, o que 

indica que a diarreia é, predominantemente, de origem inflamatória. Vários estudos 

concluíram que pacientes com colite microscópica apresentam comprometimento da 

absorção intestinal de iões sódio e cloro, assim como aumento da secreção intestinal de 

iões cloro. A downregulation das moléculas que formam as tight junctions contribui para a 
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perda da função de barreira do intestino, levando à perda passiva de fluidos e electrólitos. 

[9] 

 

 

 

3.3 Doença Inflamatória Intestinal 

O termo doença inflamatória intestinal (DII) engloba um grupo de desordens crónicas 

caracterizadas por inflamação intestinal. As duas principais formas de DII são a colite 

ulcerosa e a doença de Crohn. [1,12] 

Ambas as doenças englobam um grupo de sintomas multissistémicos com 

características clínicas e patológicas específicas, muitas vezes caracterizadas por 

exacerbações intermitentes dos sintomas e períodos de remissão da doença que podem 

ocorrer espontaneamente ou em resposta ao tratamento. [5,12] As manifestações clínicas 

incluem sintomas gastrointestinais – diarreia (muitas vezes nocturna), dor abdominal, perda 

de peso, rectorragias – e manifestações extra-intestinais (43% dos casos) – artrite das 

grandes articulações, espodiloartropatias seronegativas (sacroileíte e espondilite 

anquilosante), uveíte, irite, conjuntivite, colangite, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, 

amiloidose. A tríade mais comum de manifestações extra-intestinais inclui manifestações 

músculo-esqueléticas, dermatológicas e oftalmológicas. A severidade e manifestações 

clínicas dependem da distribuição da doença. [13-15] 

A etiologia destas patologias ainda não está totalmente esclarecida, mas na sua 

origem parecem estar interacções entre factores genéticos, imunológicos e ambientais. 

Vários estudos apontam para que estas doenças resultem de uma activação inapropriada e 

contínua do sistema imune da mucosa (imunidade inata e adquirida) devido à presença de 

microorganismos comensais pertencentes à flora intestinal, em indivíduos geneticamente 

susceptíveis. Esta resposta aberrante é provavelmente facilitada por defeitos na função de 

barreira do epitélio intestinal e do sistema imune da mucosa. [12,13,16,17] 

Os mecanismos que provocam a diarreia nas DII são complexos e multifactoriais, 

envolvendo inflamação da mucosa, malabsorção e dismotilidade intestinal. O mecanismo 

mais importante subjacente à diarreia é a inflamação, que estimula a secreção de aniões e 

dificulta a absorção de nutrientes (malabsorção). A inflamação também compromete a 

integridade do epitélio, o que resulta na perda de plasma e sangue. Todas estas 

consequências da inflamação resultam em diarreia secretora. Nestas situações existe um 

enorme potencial para o crescimento excessivo da flora bacteriana do intestino delgado, 

que pode resultar em malabsorção lipídica devido à desconjugação dos sais biliares pelas 

bactérias e num aumento da carga osmótica do intestino delgado. Por último, a colite activa 
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é acompanhada de alguma dismotilidade que provoca diminuição da absorção de água e 

electrólitos no cólon. [5,18] 

As DII são mais prevalentes em países desenvolvidos, afectando entre 1 a 2 

pessoas por cada 1000, e a sua incidência tem vindo a aumentar tanto em adultos como em 

crianças. Os casos pediátricos de DII representam 7-20% da totalidade de casos de DII, 

sendo a doença de Crohn aparentemente mais prevalente. [12] 

 

 

3.3.1 Doença de Crohn 

A doença de Crohn é uma doença inflamatória crónica gastrointestinal caracterizada 

por inflamação granulomatosa transmural. Devido à natureza transmural da inflamação, 

podem-se observar complicações como formação de fístulas, estenoses intestinais, 

obstruções e abcessos, com potencial adicional para doença perianal (ver figura 3). Pode 

afectar qualquer porção do tubo digestivo, mas afecta principalmente o íleo terminal (50% 

dos casos) e o cólon proximal. Outra característica particular desta patologia é o facto de as 

lesões serem intercalares, ou seja, existem áreas de intestino intacto intercaladas com 

áreas de doença activa (ver figura 4). [5,14,15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A doença de Crohn tem uma incidência de 5 a 10 novos casos por 100.000 

indivíduos por ano e uma prevalência de 50 a 100 casos em cada 100.000 indivíduos. 

Apresenta dois picos de incidência: entre os 15 e os 30 anos e mais tarde entre os 60 e os 

80 anos. Estudos epidemiológicos demonstraram que a doença é mais comum entre 

caucasianos (especialmente entre os judeus Ashkenazi), sendo mais afectados indivíduos 

do sexo feminino. [5,14] 

Embora a etiologia da doença não esteja totalmente esclarecida, sabe-se que 

mutações do gene NOD2/CARD15 e o tabagismo aumentam o risco de a desenvolver. [14] 

Os primeiros sintomas da doença de Crohn podem ser subtis, levando a um atraso 

no diagnóstico. Dor abdominal, diarreia, febre, fístulas perianais e fezes positivas para a 

Figura 3. Ilustração de alguns dos achados histológicos típicos 
da doença de Crohn (adaptado de 15). 

Inflamação transmural 
Ulcerações 
Fissuras 

Pseudopólipo 

Úlcera 
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presença de sangue são comuns, embora rectorragias sejam pouco usuais. Podem ainda 

surgir náuseas e vómitos, desnutrição e malabsorção (que na população pediátrica pode 

provocar atrasos de crescimento). [1,14,15] 

 

 

3.3.2 Colite Ulcerosa 

A colite ulcerosa é uma doença inflamatória crónica contínua da mucosa do cólon, 

caracterizada por recaídas e remissões (ver figura 4). Pode afectar apenas o recto (proctite, 

cerca de 50% dos casos) ou estender-se proximalmente envolvendo parte do cólon (colite 

do cólon descendente, cerca de 30% dos casos) ou todo o cólon (pancolite, cerca de 20% 

dos casos). Em certos casos o íleo distal também pode apresentar alguma inflamação. Não 

ocorre formação de granulomas. A mucosa do cólon apresenta-se granular, hemorrágica e 

hiperémica podendo estar presentes pseudopólipos formados pela inflamação. [14,15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A colite ulcerosa tem uma incidência de 10 a 20 novos casos por 100.000 indivíduos 

por ano e uma prevalência de 100 a 200 casos em cada 100.000 indivíduos. Pensa-se que 

a idade de aparecimento da colite ulcerosa segue uma distribuição bimodal com um 

primeiro pico entre os 15 e os 30 anos e um segundo pico entre os 55 e os 65 anos. 

Estudos epidemiológicos demonstraram que a doença é mais comum entre caucasianos 

(especialmente entre os judeus Ashkenazi), sendo ligeiramente mais afectados indivíduos 

do sexo feminino. [5,14,15] 

Uma dieta rica em enxofre e sulfatos (carne vermelha, queijo, leite, peixe, ovos, 

nozes, alimentos processados) e a ingestão de álcool provocam exacerbação dos sintomas. 

A apendicectomia diminui em cerca de 70% o risco de desenvolver colite ulcerosa mas 

ainda não existem dados suficientes para concluir se altera a evolução da doença. O 

tabagismo também tem um efeito protector. [5,14,15] 

Figura 4. Lesões intercalares na doença de Crohn vs. 
lesão contínua na colite ulcerosa (adaptado de 15). 

Doença de Crohn Colite Ulcerosa 
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A colite ulcerosa manifesta-se inicialmente pelo aparecimento gradual de diarreia 

que pode ou não conter muco e sangue (as rectorragias tornam-se depois bastante 

comuns). As cólicas intestinais são frequentes, estando o trânsito intestinal relacionado com 

a gravidade da doença. Os sintomas sistémicos – febre, mal-estar, anorexia, perda de peso 

- são comuns durante as crises. A urgência e o tenesmo surgem com a doença rectal. A 

doença pode ser classificada de acordo com o seu índice de actividade (IA), como é 

demonstrado na tabela 1. [14,15] 

 

Tabela 1. Avaliação do IA da colite ulcerosa: critérios Truelove e Witts (adaptado de 14). 

Parâmetro Ligeira Moderada Grave 

Dejecções/dia <4 4 - 6 >6 

Rectorragia Pequena Moderada Extensa 

Tº às 06:00h Apirético 37,1 - 37,8ºC >37,8ºC 

Pulso (bpm) <70 70 - 90 >90 

Hemoglobina >11g/dL 10,5 - 11g/dL <10,5g/dL 

Velocidade de sedimentação <30mm/h  >30mm/h 

 

 

3.3.3 Avaliação Laboratorial da Doença Inflamatória Intestinal 

Deve-se suspeitar de DII quando os pacientes exibem episódios crónicos ou 

recorrentes de dor abdominal e/ou diarreia. A probabilidade de se tratar de uma DII 

aumenta quando são reportados sinais de “alarme”, tais como rectorragias, febre, anorexia 

ou anemia. [12] 

Infelizmente, ainda não se encontra disponível um parâmetro ou prova laboratorial 

que permita por si só diagnosticar uma DII. O diagnóstico é confirmado pela análise 

conjunta dos dados recolhidos na avaliação clínica e por uma combinação de provas 

bioquímicas, imagiológicas, endoscópicas e histológicas. O diagnóstico de uma DII é 

geralmente baseado na colonoscopia com biópsia. As provas laboratoriais devem incluir 

hemograma, velocidade de sedimentação, proteína C reactiva, pesquisa de leucócitos nas 

fezes e calprotectina fecal. A calprotectina fecal está a emergir como uma ferramenta fiável 

e segura para o diagnóstico e monitorização da actividade das DII. [1,14,] 
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3.4 Doença Celíaca 

A doença celíaca é uma doença auto-imune, que ocorre em indivíduos 

geneticamente predispostos (frequentemente de origem europeia), desencadeada pela 

ingestão de glúten e prolaminas relacionadas encontradas em certos grãos. Embora todos 

os grãos, incluindo o arroz, contenham prolaminas, apenas as prolaminas encontradas no 

trigo (gliadina), centeio (secalina) e cevada (hordeína) se encontram implicadas, juntamente 

com o glúten (presente nestes três tipos de grão), como causa da reacção imunológica 

observada em pacientes com doença celíaca. Uma pequena percentagem dos pacientes 

com doença celíaca também exibe uma reacção imune independente à aveia, que contém 

avenina. [5,19] 

Esta patologia afecta primariamente o intestino delgado, ao nível do qual ocorre 

linfocitose intra-epitelial, atrofia progressiva das vilosidades (achatamento da mucosa) e 

hiperplasia das criptas, com a consequente malabsorção de nutrientes (ver figura 5). A 

mucosa do intestino delgado volta ao normal (reversão completa) após eliminação do glúten 

da dieta do indivíduo. A sua patogénese envolve interacções entre factores genéticos, 

ambientais e imunológicos. A susceptibilidade genética à doença celíaca é conferida por 

haplótipos da região HLA (human leucocyte antigen) classe II: o DR3 (ou DR5/DR7) ou o 

DR4. Estes haplótipos são expressos em células apresentadoras de antigénios da mucosa 

intestinal, com o heterodímero DQ2 a estar presente em cerca de 90% dos pacientes com 

doença celíaca e o heterodímero DQ8 a ocorrer em 5-8% dos pacientes. Na pequena 

percentagem de pacientes que sobram, são encontrados metade dos heterodímeros acima 

mencionados, o que parece ser suficiente para conferir susceptibilidade à doença. [5,20,21] 

 

Figura 5. Achados endoscópicos e da 

biópsia de pacientes com e sem doença 
celíaca. (A) Foto de endoscopia de 
intestino delgado normal. As vilosidades 
são claramente visíveis sem evidência 
de atrofia ou enrugamento das pregas. 
(B) Biópsia de intestino delgado normal 
(hematoxilina-eosina; ampliação 
original, × 100). (C) Foto de endoscopia 
de intestino delgado de um paciente 
com doença celíaca, mostrando 
enrugamento das pregas da mucosa 
(setas) característico de um padrão de 
má absorção. Há também evidência de 
atrofia das vilosidades em comparação 
com o normal. (D) Biópsia de intestino 
delgado de um paciente com doença 
celíaca (hematoxilina-eosina; ampliação 
original, × 100). De realçar a perda da 
arquitectura das vilosidades. [15] 
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Sendo uma doença auto-imune crónica, as respostas imune inata e adaptativa estão 

envolvidas na patogénese da doença celíaca. Em indivíduos geneticamente susceptíveis, 

que expressam HLA DQ2 ou DQ8, o consumo de glúten leva ao reconhecimento da gliadina 

(ou secalina ou hordeína) por linfócitos T, através do processo de apresentação de 

antigénio. A nível intestinal, a transglutaminase tecidular interage com peptídeos da 

gliadina, o que resulta na desaminação selectiva de certos resíduos de glutamina. Os 

complexos peptídeo desaminado da gliadina – transglutaminase tecidular exibidos por 

células B apresentadoras de antigénio provocam um aumento da activação de células T 

CD4+. Estas células T CD4+ activadas produzem elevados níveis de citocinas pró-

inflamatórias, induzindo um processo inflamatório que resulta na destruição da mucosa 

intestinal e nas apresentações da doença. Além disso, as células T CD4+ activadas 

provocam a activação e expansão clonal de células B, que se diferenciam em plasmócitos e 

produzem anticorpos anti-gliadina e anti-transglutaminase. Está perfeitamente reconhecido 

que a imunidade adaptativa baseada nas células T (dependente do HLA) é necessária para 

o desenvolvimento da doença celíaca e é também específica da doença. No entanto, a 

resposta inata ao glúten, que pode não ser específica da doença celíaca, também é 

necessária. [20,22] 

Duas condições essenciais têm de ser observadas para que se desenvolva doença 

celíaca: a ingestão de glúten e prolaminas relacionadas e a predisposição genética para a 

doença celíaca. Crianças que ainda não foram expostas ao glúten na dieta (principal factor 

ambiental), não vão manifestar os sintomas desta patologia. Da mesma forma, se os 

pacientes não possuírem os HLA frequentemente associados à doença celíaca (HLA-DQ2 

e/ou HLA-DQ8), têm um baixo risco de a desenvolverem. Embora uma percentagem 

significativa da população tenha estes alelos HLA, a maioria não desenvolve doença 

celíaca. Factores que podem contribuir para o desenvolvimento de doença celíaca em 

indivíduos geneticamente susceptíveis incluem o método de alimentação infantil (fórmula vs. 

duração da amamentação materna), método de nascimento (vaginal vs. cesariana), altura 

de introdução do glúten na dieta (maior risco se a introdução ocorrer nos primeiros 3 meses 

de vida), quantidade de glúten consumido (maior consumo associado a maior risco), 

estação do ano em que ocorre o nascimento, infecções intestinais durante a primeira 

infância e diversos genes não-HLA. História pessoal ou familiar de doenças auto-imunes 

(tais como diabetes tipo I, artrite reumatóide, doença hepática auto-imune, entre outras) 

também confere maior risco de desenvolver doença celíaca. Pacientes com síndrome de 

Down, síndrome de Williams, síndrome de Turner e fibrose cística também têm risco 

aumentado de desenvolver doença celíaca, embora as causas ainda não estejam 

totalmente esclarecidas. [5,19] 
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Actualmente, são reconhecidas 4 possíveis apresentações da doença celíaca: 

1. Típica – caracterizada, predominantemente, por sinais e sintomas gastrointestinais; 

serologia para a doença celíaca é positiva; 

2. Atípica ou extra-intestinal – sinais/sintomas gastrointestinais são mínimos ou ausentes; 

estão presentes uma série de manifestações extra-intestinais; serologia para a doença 

celíaca é positiva; 

3. Silenciosa – mucosa do intestino delgado está danificada; auto-imunidade da doença 

celíaca pode ser detectada por serologia; sintomas mínimos ou ausentes; 

4. Latente – indivíduos que possuem susceptibilidade genética para a doença celíaca, 

podendo também exibir serologia positiva, têm uma morfologia da mucosa normal ou 

minimamente anormal e são assintomáticos. [5,21] 

A apresentação típica da doença celíaca é caracterizada por sintomas 

gastrointestinais e é mais prevalente em crianças do que em adultos (pico de diagnóstico 

entre os 6 e os 24 meses). As crianças apresentam, tipicamente, diarreia crónica, 

esteatorreia, anorexia, distensão e dor abdominal, dificuldade em ganhar peso ou perda de 

peso e vómitos recorrentes. Se o diagnóstico for tardio a criança pode desenvolver uma 

malnutrição severa, com o consequente défice de crescimento. Alterações comportamentais 

são comuns e incluem irritabilidade e atitude introvertida. Uma situação rara que pode surgir 

em crianças severamente afectadas é a “crise celíaca”, que é caracterizada por diarreia 

aquosa explosiva, distensão abdominal marcada, desidratação, hipotensão e letargia, 

frequentemente com profundos desequilíbrios electrolíticos, incluindo hipocalémia. Por seu 

turno, os adultos apresentam diarreia intermitente recorrente, esteatorreia, perda de peso, 

inchaço e desconforto abdominal. Embora se trate predominantemente de uma doença de 

malabsorção, a doença celíaca pode-se apresentar inicialmente como uma diarreia aquosa, 

podendo ser confundida com SCI. [5,14,19,21] 

Um número cada vez maior de pacientes (mais de 50%), especialmente adultos, é 

diagnosticado com doença celíaca sem exibir as manifestações gastrointestinais típicas. 

Estes indivíduos podem apresentar variadas manifestações extra-intestinais – apresentação 

atípica da doença celíaca - ou ser assintomáticos (cerca de 1/3 dos pacientes) – 

apresentações silenciosa e latente da doença celíaca. As manifestações extra-intestinais da 

doença celíaca podem abranger, virtualmente, todos os sistemas de órgãos, sendo as 

principais a dermatite herpetiforme, hipoplasia permanente do esmalte, anemia ferropénica 

(resistente à terapia com ferro), má-nutrição, deficiência numa variedade de minerais e 

vitaminas lipossolúveis (zinco, ácido fólico, selénio, vitaminas D, E, K), baixa estatura, 

atraso da puberdade, infertilidade idiopática, hepatite crónica (com aumento das 

transaminases), artrite, mialgias, osteopenia/osteoporose, epilepsia com calcificações 

occipitais, ataxia primária e diversas desordens psiquiátricas. [5,14,19,21] 
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No passado, a doença celíaca era considerada uma patologia rara, afectando 

principalmente indivíduos de origem europeia e, geralmente, caracterizada por se 

manifestar durante os primeiros anos de vida. Nessa época, o diagnóstico era inteiramente 

baseado na detecção dos sintomas gastrointestinais típicos e posterior confirmação por 

biópsia do intestino delgado. O desenvolvimento de testes serológicos com elevada 

sensibilidade e especificidade – numa primeira fase os anticorpos anti-gliadina (AGA) e 

mais tarde os anticorpos anti-endomísio (EMA) e anti-transglutaminase (tTG) - permitiu 

avaliar a verdadeira prevalência da doença celíaca, demonstrando uma frequência 

considerável de formas clinicamente atípicas, silenciosas ou mesmo latentes. Actualmente, 

estima-se que a prevalência de doença celíaca na Europa e América do Norte seja de cerca 

de 1%. Taxas semelhantes foram relatadas nas populações de países habitados 

maioritariamente por indivíduos de origem europeia, como é o caso da Austrália, Nova 

Zelândia, Brasil e Argentina. A doença celíaca não é apenas frequente no mundo 

desenvolvido. Estudos epidemiológicos recentes em países em desenvolvimento 

demonstraram taxas de prevalência ligeiramente inferiores às europeias, especialmente em 

alguns países do Norte de África (ex. Líbia) e Médio Oriente (ex. Irão) e, ainda, na Índia. 

Nos países da África subsariana e Extremo Oriente pensa-se que a doença celíaca seja 

rara, devido à baixa prevalência dos genes HLA-DQ2 e HLA-DQ8 e ao baixo consumo de 

alimentos contendo glúten. [5,20] 

O diagnóstico definitivo de doença celíaca é efectuado com base na demonstração 

de alterações na histologia da mucosa do intestino delgado. Actualmente, os testes 

serológicos de rastreio são utilizados primariamente para identificar os indivíduos que 

devem efectuar uma endoscopia com biópsia. Só após a confirmação da enteropatia se 

deve iniciar a dieta sem glúten (único tratamento disponível), caso contrário podem-se obter 

resultados falsos negativos. A realização dos testes de rastreio deve abranger todos os 

pacientes com diarreia crónica inexplicada, SCI, anemia ferropénica, fadiga crónica, perda 

de peso, infertilidade e níveis elevados de transaminases. Pacientes sintomáticos com 

diabetes mellitus tipo I e doença tiróidea também devem ser testados, uma vez que estas 

patologias podem predispor para a doença celíaca. Pacientes assintomáticos com história 

familiar de doença celíaca, de um modo geral, não devem ser testados, embora este tópico 

continue a ser alvo de discussão entre os clínicos. [1,19] 
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3.5 Infecções Crónicas 

A maioria das infecções gastrointestinais provoca diarreia aguda autolimitada, no 

entanto, outras persistem, resultando em inflamação (bactérias e parasitas invasivos) ou 

ocasionalmente em malabsorção (giardiose). É importante averiguar a história pessoal de 

viagens e uso de antibióticos. [1] 

Os agentes bacterianos responsáveis incluem Aeromonas, Campylobacter, 

Clostridium difficile, Mycobacterium, Plesiomonas e Yersinia. As diarreias parasitárias 

podem ser causadas por Cryptosporidium, Cyclospora, Entamoeba, Giardia, microsporídeos 

e Strongyloides. [1] 

O C. difficile é a causa da colite pseudomembranosa e emergiu nos últimos anos 

como um sério problema de saúde em ambiente hospitalar. Este bacilo anaeróbio Gram 

positivo espalha-se facilmente através da ingestão de esporos, colonizando rapidamente o 

cólon após terapêuticas antibióticas. Atendendo a que a sintomatologia da colite 

pseudomembranosa e da SCI é bastante similar, torna-se necessário excluir a primeira 

como possível causa. O diagnóstico da infecção por C. difficile é efectuado através de um 

ensaio de pesquisa das toxinas, produzidas por esta bactéria, nas fezes. Em caso de 

resultado positivo para a pesquisa das toxinas torna-se desnecessário efectuar uma 

colonoscopia. [1,23] 

A giardiose assume-se como a diarreia parasitária mais comum, sendo facilmente 

diagnosticada através de testes de detecção de antigénios fecais. [1] 

 

 

 

3.6 Diarreia Induzida por Fármacos 

Embora as infecções por C. difficile sejam induzidas por antibióticos, existem 

fármacos que podem provocar diarreia directamente. Laxantes, antiácidos, inibidores da 

bomba de protões e agentes antineoplásicos são exemplos de medicações que podem 

provocar diarreia (ver tabela 2). O abuso de laxantes ou de antiácidos é uma causa comum. 

A diarreia pode ser osmótica (devido a magnésio, fosfatos, sulfatos ou sorbitol), secretora 

(devido ao uso de laxantes estimulantes) ou gordurosa (devido ao uso de orlistato ou 

acarbose). Os sintomas desaparecem quando o agente responsável é eliminado. [1,4] 
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Tabela 2. Fármacos associados com diarreia (adaptado de 1). 

Osmótica Motilidade 

Citratos, fosfatos, sulfatos Macrólidos (ex. eritromicina) 

Antiácidos e laxantes à base de magnésio Metoclopramida 

Álcoois de açúcares (ex. manitol, sorbitol) Laxantes estimulantes (ex. bisacodilo, sena) 

Secretora Malabsorção 

Antiarrítmicos (ex. quinina) Orlistato (malabsorção de gorduras) 

Antibióticos (ex. amoxicilina + ácido clavulânico) Acarbose (malabsorção de hidratos de carbono) 

Antineoplásicos Aminoglicosídeos 

Biguanidas Ticlopidina 

Calcitonina Suplementos tiróideos 

Glicosídeos cardíacos (ex. digitálicos) Colite pseudomembranosa (Clostridium difficile) 

Anti-inflamatórios não esteróides (pode contribuir para 

a colite microscópica) 

Antibióticos (ex. amoxicilina, cefalosporinas, 

clindamicina, fluoroquinolonas) 

Colquicina  Antineoplásicos 

Prostaglandinas (ex. misoprostol) Imunossupressores 

 

 

 

3.7 Insuficiência Pancreática Exócrina 

A insuficiência exócrina do pâncreas desenvolve-se geralmente como resultado da 

destruição severa do sistema ductal acinar e pancreático. Atendendo à notável reserva 

funcional do pâncreas, a insuficiência exócrina apenas se torna severamente debilitante 

quando mais de 90% da massa glandular é destruída. [5,15] 

A insuficiência pancreática exócrina é uma das principais consequências de doenças 

que provocam perda de parênquima pancreático (ex. pancreatite crónica, fibrose cística), 

obstrução do ducto pancreático principal (ex. tumores pancreáticos), diminuição da 

estimulação pancreática (ex. doença celíaca), ou inactivação ácido-mediada das enzimas 

pancreáticas (ex. síndrome de Zollinger-Ellison). Adicionalmente, ressecções cirúrgicas 

gastrointestinais e pancreáticas (ex. gastrectomia, duodenopancreatectomia) são causas 

frequentes de insuficiência pancreática exócrina devido a assincronia pós-prandial, 

diminuição da estimulação pancreática e perda de parênquima pancreático. A maioria dos 

pacientes com pancreatite crónica vai eventualmente desenvolver insuficiência pancreática 

exócrina, dependendo da etiologia da doença. [24] 
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O desenvolvimento de insuficiência pancreática exócrina depende do grau dos 

danos infligidos às células do pâncreas exócrino, estabilidade das enzimas pancreáticas 

secretadas e velocidade do trânsito intestinal. À medida que aumenta o comprometimento 

da capacidade secretora do pâncreas, a digestão máxima e absorção deslocam-se da zona 

proximal do duodeno para a zona distal do intestino delgado. A chegada de substâncias 

mais complexas (não digeridas) à zona distal do intestino delgado provoca anormalidades 

motoras e absorção deficiente. Outra consequência da destruição das células acinares 

pancreáticas é a diminuição da secreção e actividade da lipase pancreática, que se pensa 

ser consequência da diminuição da secreção de bicarbonato pancreático, resultando num 

pH intraduodenal diminuído. A velocidade do trânsito intestinal encontra-se 

significativamente aumentada em indivíduos com insuficiência pancreática severa, o que 

resulta em menos tempo para a absorção de lípidos e proteínas ao nível do intestino 

delgado, com o subsequente aumento do seu aporte ao intestino grosso. A presença de 

lípidos não digeridos ao nível do cólon resulta na secreção de água para o lúmen do cólon, 

resultando em fezes líquidas. A presença de gorduras e hidratos de carbono nestas fezes 

líquidas é o que leva à descrição clássica de esteatorreia – fezes gordurosas e 

malcheirosas que flutuam. [5,15] 

Além das cólicas abdominais e das características típicas das fezes gordurosas 

associadas com esteatorreia, que nem sempre são evidentes pois os pacientes tendem a 

limitar a ingestão de gorduras, a principal manifestação clínica da insuficiência pancreática 

exócrina é a má-nutrição. De facto a má digestão é a principal causa da perda de peso 

nestes pacientes. Estes pacientes apresentam baixos níveis circulantes de micronutrientes, 

vitaminas lipossolúveis e lipoproteínas. [24] 

Os métodos de referência para a avaliação da função pancreática exócrina são o 

teste de quantificação da gordura fecal e o teste respiratório dos triglicerídeos marcados 

com 13C. No entanto, nenhum destes testes se encontra amplamente implementado na 

prática clínica. Geralmente, havendo suspeita de insuficiência pancreática exócrina, 

procede-se à determinação dos níveis de quimiotripsina fecal, elastase fecal ou tripsina 

sérica, que se encontram diminuídos. Posteriormente confirma-se o diagnóstico de 

insuficiência pancreática exócrina através da realização do teste da secretina-

pancreozimina. [24-26] 
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3.8 Intolerância à Lactose 

A malabsorção de lactose é o tipo mais comum de malabsorção de hidratos de 

carbono e é provocada por níveis reduzidos de lactase. Esta dissacaridase é uma enzima 

da membrana apical das células absortivas da mucosa intestinal que cliva a lactose 

(dissacarídeo não absorvível) em glucose e galactose, que são moléculas simples e 

facilmente absorvidas. [27] 

Existem três tipos de malabsorção de lactose, que são decorrentes de diferentes 

processos: deficiência congénita da enzima, diminuição enzimática secundária a doenças 

intestinais e a deficiência primária ou ontogenética. O primeiro tipo é um defeito genético 

raro, relacionado com a incapacidade de produzir lactase. O segundo tipo é bastante 

comum em crianças no primeiro ano de vida e ocorre devido a diarreia persistente, com 

posterior morte das células da mucosa intestinal (produtoras de lactase). Assim, o indivíduo 

fica com deficiência temporária de lactase até que estas células sejam repostas. 

Estatisticamente, o terceiro tipo é o mais comum na população. Com o avançar da idade, 

existe uma tendência natural à diminuição da produção da lactase. A actividade da lactase 

encontra-se no seu máximo na altura do nascimento, começando o seu declínio após o 

desmame. A idade em que este declínio se inicia e a proporção da população adulta com 

níveis de lactase suficientemente reduzidos para considerar que sofrem de hipolactasia 

estão fortemente relacionados com a etnicidade – as taxas mais elevadas de malabsorção 

da lactose são encontradas nas populações asiática, nativo-americana e afro-americana 

(60-100%) e as taxas mais baixas em indivíduos de origem norte europeia e população 

branca dos Estados Unidos da América (2-22%). [27,28] 

A diminuição da produção de lactase resulta numa digestão incompleta da lactose 

ingerida, podendo esta atingir o cólon. Se níveis suficientes de lactose atingirem o cólon, os 

pacientes vão experimentar sintomas, começando esta condição a ser designada por 

intolerância à lactose. A sintomatologia inclui inchaço, desconforto abdominal, flatulência 

excessiva e diarreia ácida. Embora a intolerância à lactose constitua um incómodo para os 

doentes, após ser diagnosticada pode ser controlada com simples ajustes na dieta. [27,28] 

Actualmente, o método de referência para o diagnóstico da intolerância à lactose é o 

teste respiratório de hidrogénio. Nesta prova, pela análise da concentração em hidrogénio 

no ar expirado após a ingestão da lactose, é possível saber se o indivíduo testado tem 

digestão normal ou anormal deste açúcar. [27,28] 
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3.9 Diarreia Endócrina 

As causas endócrinas da diarreia crónica secretora incluem a doença de Addison, 

tumores carcinóides, VIPomas, gastrinomas (síndrome de Zollinger-Ellison) e mastocitose. 

O hipertiroidismo provoca aumento da motilidade. As concentrações séricas de certos 

péptidos (ex. gastrina, calcitonina, peptídeo intestinal vasoactivo) e os níveis urinários de 

histamina devem ser determinados apenas quando há suspeita de alguma destas 

patologias. [1] 

 

 

 

4. Diagnóstico Diferencial da Diarreia Crónica 

 

4.1 História Clínica 

O primeiro passo para o diagnóstico diferencial da diarreia crónica passa pela 

recolha da história clínica. É importante perceber exactamente o que os pacientes querem 

dizer quando dizem que têm diarreia. Um paciente pode não ter diarreia mas incontinência 

provocada por impactação fecal. O volume, frequência e consistência das fezes podem 

ajudar a categorizar a diarreia, tal como já foi visto anteriormente. É essencial averiguar se 

o paciente efectuou viagens recentemente. Viagens aos trópicos expandem 

consideravelmente a lista de possibilidades de diagnóstico, mas de forma alguma excluem 

causas comuns. Diarreia com sangue após uma viagem a África pode mesmo assim ser 

colite ulcerosa em vez de uma disenteria amebiana. [1] 

 

 

 

4.2 Exame Físico 

O exame físico fornece pistas adicionais quanto à causa da diarreia. Perda de peso 

recente ou linfadenopatia podem resultar de uma infecção crónica ou malignidade. Achados 

oftalmológicos, como é o caso da episclerite ou exoftalmia, sugerem que a diarreia possa 

ser atribuída a uma doença inflamatória intestinal ou hipertiroidismo, respectivamente. A 

dermatite herpetiforme, uma erupção vesicular que provoca comichão intensa, é encontrada 

em 15-25% dos pacientes com doença celíaca. Deve-se proceder a um exame abdominal 

para avaliar a presença de cicatrizes (causas cirúrgicas de diarreia), ruídos intestinais 

(hipermotilidade), sensibilidade (infecção e inflamação) e massas (neoplasia), seguido de 
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um exame rectal. A existência de fístulas anais é sugestiva de doença de Crohn. Uma 

rápida anoscopia pode detectar ulcerações ou fezes impactadas. Estas impactações são 

uma causa comum de pseudodiarreia ou diarreia paradoxal. [1] 

 

 

 

4.3 Testes Laboratoriais Orientadores do Diagnóstico 

Os testes laboratoriais que, numa primeira fase, podem permitir orientar o 

diagnóstico incluem o hemograma, albumina, velocidade de sedimentação, TSH (thyroid-

stimulating hormone) e electrólitos. Na doença celíaca é habitual o desenvolvimento de uma 

anemia ferripriva (microcítica e hipocrómica). Valores alterados da TSH podem ser 

compatíveis com hipertiroidismo, que é causa de diarreia devido ao aumento da motilidade. 

A velocidade de sedimentação encontra-se elevada em desordens de origem inflamatória 

(ex. doença inflamatória intestinal). Em situações de diarreia, os níveis de albumina e 

electrólitos ficam alterados como consequência da perda de proteínas e electrólitos nas 

fezes. [1] 

Outro teste que se pode efectuar é a determinação do pH fecal. Trata-se de uma 

determinação simples e rápida que pode ser realizada caso o doente não esteja a fazer 

uma terapêutica antibiótica. Mergulha-se uma tira de papel de nitrazina na amostra de fezes 

e caso se obtenha um pH fecal inferior a 5,5, esse resultado é sugestivo de intolerância à 

lactose. Resultados laboratoriais anormais ajudam a distinguir doença orgânica de doença 

funcional. [1] 

 

 

 

4.4 Abordagem para o Diagnóstico 

Uma das abordagens mais seguida neste âmbito passa por categorizar a diarreia 

como gordurosa (malabsorção), inflamatória ou aquosa e, de seguida, escolher testes 

específicos que permitam confirmar uma das hipóteses de diagnóstico dentro dessa 

categoria. Desta forma o leque de possíveis diagnósticos torna-se substancialmente mais 

reduzido. [1] 
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4.4.1 Diarreia Gordurosa (Malabsorção) 

Perante uma diarreia gordurosa, três diagnósticos afiguram-se como mais prováveis: 

insuficiência pancreática exócrina, doença celíaca e giardiose. Em caso de dúvida, a 

confirmação de que se trata de fezes gordurosas pode ser alcançada usando um corante 

específico para as gorduras (Sudão III). Com base na história clínica, exame físico e 

resultados dos testes laboratoriais orientadores do diagnóstico investiga-se a hipótese de 

diagnóstico mais provável. Caso não se confirme nenhum destes diagnósticos exploram-se 

outros diagnósticos compatíveis com fezes gordurosas, como é o caso da amiloidose, 

bypass gástrico ou intestinal, desordens hepatobiliares, isquemia mesentérica, doença de 

Whipple e hiperproliferação bacteriana no intestino delgado. A toma de certos 

medicamentos, como é o caso do orlistato ou da acarbose (ver tabela 2), também pode 

estar na origem de fezes gordurosas. [1] 

 

4.4.1.1 Confirmação/Exclusão da Insuficiência Pancreática Exócrina 

Inicialmente recorre-se a um teste para fazer o screening de insuficiência 

pancreática exócrina. Os testes mais adequado para esse efeito, dentro daqueles que são 

usados na prática clínica, são a quantificação da elastase-1 fecal e a quantificação da 

tripsina sérica. [5,30] 

A elastase-1 pancreática é uma protease sintetizada pelos ácinos pancreáticos e 

que sofre uma degradação mínima durante o trânsito intestinal. Não se detecta elastase-1 

imunorreactiva em preparações de enzimas pancreáticas quer de origem bovina quer suína. 

Esta enzima é bastante estável e, ao contrário da quimiotripsina fecal, não é afectada pelo 

tratamento com enzimas pancreáticas exógenas, correlacionando-se bem com os testes da 

função pancreática exócrina. A quantificação desta enzima proteolítica nas fezes por meio 

de um ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) provou ser um teste não-invasivo 

sensível, específico e relativamente pouco dispendioso. Este teste demonstra maior 

sensibilidade e especificidade para a insuficiência pancreática exócrina do que a 

determinação da quimiotripsina fecal, embora seja mais dispendioso do que este último. 

Tipicamente, valores de elastase fecal inferiores a 100 μg/g de fezes são indicativos de 

insuficiência pancreática severa. Valores entre 100 e 200 μg/g de fezes são indeterminados 

embora, na presença de outras evidências, possam ser sugestivos de insuficiência 

pancreática exócrina. Valores superiores a 200 μg/g de fezes são normais. A quantificação 

da elastase fecal apresenta maior sensibilidade e especificidade para a detecção de 

indivíduos sem insuficiência pancreática e indivíduos com insuficiência pancreática 
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moderada a severa. Diagnosticar indivíduos com insuficiência pancreática ligeira pode 

constituir um desafio. [5,29,30] 

A quantificação da tripsina sérica é única dentro dos testes da função pancreática, 

uma vez que é realizada no soro, o que a torna conveniente e relativamente barata. Valores 

inferiores a 20 ng/mL são específicos de insuficiência pancreática exócrina, mas apenas 

são sensíveis para casos moderados a severos. Valores entre 20 e 29 ng/mL são 

indeterminados embora, na presença de outras evidências, possam ser sugestivos de 

insuficiência pancreática exócrina. Valores superiores a 29 ng/mL são normais. Este teste é 

geralmente efectuado por RIA (radio-immune assay). Tal como a elastase fecal, é 

basicamente um marcador de insuficiência pancreática moderada a severa e esteatorreia, 

apresentando valores elevados de sensibilidade e especificidade para estes casos, que 

decrescem nos casos de insuficiência ligeira. [30] 

Caso os valores de elastase fecal ou de tripsina sérica sejam sugestivos de 

insuficiência pancreática exócrina, procede-se à confirmação com o teste da secretina-

pancreozimina (gold standard). Este teste exige a colocação de um tubo com duplo lúmen 

no duodeno do doente. Esse tubo serve para a colheita do conteúdo duodenal antes e 

depois da administração endovenosa de secretina (péptido que estimula a produção de 

suco pancreático rico em bicarbonato). Considera-se existir insuficiência pancreática 

exócrina sempre que os níveis de bicarbonato são inferiores a 80-90 mEq/L. Este teste tem 

uma sensibilidade de 85% a 90%. É dispendioso, consumidor de tempo e causa incómodo 

significativo ao doente, pelo que apenas é realizado quando estritamente necessário. 

[30,31] 

 

4.4.1.2 Confirmação/Exclusão da Doença Celíaca 

A doença celíaca apresenta um alargado espectro de sintomas e diferentes 

apresentações, o que pode dificultar o diagnóstico. Como tal, é importante uma maior 

consciencialização e um limiar mais baixo para testar esta patologia. Sempre que houver 

suspeita de doença celíaca começa-se por realizar os testes serológicos de rastreio (painel 

celíaco) e, caso estes sejam positivos, procede-se à confirmação através de biópsia 

duodenal endoscópica (ver figura 6). [1,19,22] 

Actualmente, os testes serológicos disponíveis para o rastreio da doença celíaca 

incluem IgG e IgA anti-gliadina (AGA), IgA anti-endomísio (EMA), IgG e IgA anti-

transglutaminase (tTG) e, mais recentemente, IgG e IgA anti-DGP (deamidated gliadin 

peptide). A determinação destes anticorpos é feita por ELISA, excepto no caso dos 

anticorpos anti-endomísio cujo ensaio é baseado na imunofluorescência. Estes anticorpos 

variam bastante na sua sensibilidade e especificidade em diferentes populações e podem 
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originar um maior número de falsos negativos em crianças com menos de 2 anos, uma vez 

que estas podem apresentar baixos títulos de anticorpos da classe IgA. Como a deficiência 

em IgA é mais comum em indivíduos com doença celíaca (2% vs. 0,2% na população geral) 

e pode dar origem a baixos níveis de IgA AGA, IgA anti-DGP, IgA EMA e IgA anti-tTG, 

deve-se proceder sempre à quantificação do título de IgA total, por forma a despistar esta 

condição clínica (ver figura 6). [1,19,22,32,33] 

Os AGA (IgG e IgA), devido à sua baixa sensibilidade e especificidade (entre 80 e 

90%) deixaram de ser recomendados como primeira linha no rastreio da doença celíaca. De 

facto, o valor preditivo positivo dos AGA na maioria das populações é inferior a 30% (ver 

tabela 3). Por outras palavras, na população geral, o número de falsos positivos vai superar 

o de verdadeiros positivos em mais de 10 para 1. A persistência em testar os AGA (IgG e 

IgA) deve-se, possivelmente, à ampla disponibilidade dos testes para a sua determinação e 

falta de conhecimento geral sobre a precisão dos testes. [19,32,33] 

O ensaio de determinação dos EMA foi desenvolvido em meados da década de 80 e 

representou um avanço significativo em termos de especificidade (comparativamente aos 

AGA). De facto, tanto a sensibilidade como a especificidade do ensaio de determinação dos 

EMA (IgG e IgA) encontram-se bem acima dos 90% (ver tabela 3). Este elevado grau de 

precisão tornou possíveis os primeiros estudos para averiguar a prevalência da doença 

celíaca na Europa e, mais tarde, nos Estados Unidos. A determinação dos EMA é bastante 

mais dispendiosa e mais difícil de uniformizar do que a dos restantes anticorpos testados 

para a doença celíaca pois é um ensaio baseado na imunofluorescência. Esta técnica 

implica o uso de esófago de macaco ou de tecido de cordão umbilical humano como 

substrato e a leitura individual de cada amostra sob um microscópio de fluorescência, o que 

aumenta bastante o seu custo e levanta preocupações acerca da variabilidade 

interoperador e interlaboratorial dos resultados. [22,32,33] 

Em 1997, a identificação da transglutaminase tecidular como autoantigénio na 

doença celíaca permitiu o desenvolvimento de testes baseados em ELISA que contornaram 

as dificuldades inerentes à detecção de autoanticorpos por imunofluorescência. Os ensaios 

para determinação dos anti-tTG com melhor desempenho apresentam uma maior 

sensibilidade e uma especificidade semelhante à dos ensaios de determinação dos EMA 

(ver tabela 3), caracterizando-se ainda por uma maior fiabilidade e custo bastante inferior. 

Por estas razões, na maioria dos países, o ensaio de determinação das IgA anti-tTG tornou-

se o teste de eleição para diagnosticar a doença celíaca (ver figura 6). De facto, parece 

existir pouco benefício em testar os anti-tTG e os EMA simultaneamente, uma vez que a 

taxa de concordância entre os resultados destes testes é bastante elevada e indivíduos que 

testem positivo em qualquer uma destas determinações devem ser referidos para 

endoscopia confirmatória. Recentemente, foi desenvolvido um teste point-of-care para a 
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determinação dos anti-tTG. Dados preliminares sugerem que apresenta sensibilidade e 

especificidade relativamente elevadas, embora sejam necessários estudos confirmatórios 

noutras populações. As vantagens deste teste incluem a facilidade de interpretação 

(positivo ou negativo), não requerer processamento laboratorial e os resultados estarem 

disponíveis em poucos minutos. As principais limitações prendem-se com a menor 

sensibilidade e especificidade, por comparação com os ensaios clássicos, e a falta de um 

título que possa ser alvo de seguimento ao longo do tempo. Ainda não está claro até que 

ponto este teste vai ser utilizado em ambientes clínicos. [22,32,33] 

Mais recentemente, foram desenvolvidos ensaios para a determinação de anticorpos 

anti-DGP. Estudos recentes demonstraram que as IgA anti-tTG têm um desempenho 

significativamente melhor e o ensaio para a sua determinação é bastante menos 

dispendioso do que o ensaio das IgA anti-DGP. Por outro lado, enquanto que o ensaio das 

IgG anti-tTG tem uma sensibilidade decepcionante, quando comparada com os restantes 

ensaios baseados em IgG, os ensaios das IgG anti-DGP e composto IgA/IgG anti-DGP 

atingem sensibilidades acima dos 80% e especificidades acima dos 95% (ver tabela 3). A 

disponibilidade de ensaios precisos baseados em IgG veio preencher uma necessidade 

importante para o teste serológico da doença celíaca em indivíduos com deficiência em IgA. 

Devido a questões de custos e precisão, deve-se começar por realizar o ensaio das IgA 

anti-tTG com determinação do título de IgA total, e só após confirmação da deficiência em 

IgA é que se prossegue para a realização do ensaio das IgG anti-DGP (ver figura 6). 

[19,32,33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspeita de 
doença celíaca 

IgA anti-tTG e 
IgA total 

IgA anti-tTG + 

IgA anti-tTG – 
e IgA total 

normal 

IgA anti-tTG – 
e IgA total 

indetectável 

Biópsia duodenal 
Alto 

risco 

Baixo 

risco 

IgG anti-DGP e 

biópsia duodenal 

Biópsia positiva Biópsia normal Biópsia normal Biópsia positiva 

Doença celíaca 
Ausência de 

doença celíaca 

Ausência de 
doença celíaca ou 

forma latente 
Doença celíaca 

Tabela 3. Algoritmo sugerido para o rastreio da doença celíaca. Alto risco: diarreia 

crónica, perda de peso, ou anemia ferripriva, ou anormalidades nutricionais 
consistentes com doença celíaca e história familiar de doença celíaca. Baixo risco: 
sintomas menores ou sintomas atípicos de doença celíaca, sem história familiar ou 
outros factores de risco para doença celíaca (adaptado de 33). 
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Dados recentes sugerem que as IgA anti-tTG ou IgA EMA têm precisão semelhante 

ou superior às IgA AGA, incluindo em crianças com idade inferior a 2 anos. Nesta 

população, a sensibilidade e especificidade dos ensaios para determinação dos anti-DGP 

parecem ser equivalentes aos das IgA anti-tTG, sendo mais úteis nos casos em que essas 

crianças ainda exibem baixos títulos de IgA total. Por fim, está demonstrado que devido a 

um equilíbrio, ainda mal compreendido, entre agressão e tolerância imunológica, a 

seropositividade para estes testes pode ser um fenómeno transiente em crianças jovens e 

não é prognóstico absoluto do desenvolvimento de doença celíaca com manifestações 

clínicas. [32,33] 

 

 

Teste 

Sensibilidade 

(intervalo relatado) 

(%) 

Especificidade 

(intervalo relatado) 

(%) 

Valor preditivo 

positivo
 a
 

(%) 

Valor preditivo 

negativo
 a
 

(%) 

IgA AGA 85 (57-100) 90 (47-94) 18 99 

IgG AGA 85 (42-100) 80 (50-94) 31 99 

EMA 95 (86-100) 99 (97-100) 83 99 

IgA anti-tTG
b
 98 (78-100) 98 (90-100) 72 99 

IgG anti-tTG
c
 70 (45-95) 95 (94-100) 42 99 

IgA anti-DGP 88 (74-100) 95 (90-99) 44 99 

IgG anti-DGP 80 (63-95) 98 (90-99) 68 99 

IgA/IgG anti-DGP 97 (75-99) 95 (87-100) 51 99 

      AGA, anticorpos anti-gliadina; DGP, peptídeo desaminado da gliadina; EMA, anticorpos anti-endomísio; tTG, 
transglutaminase tecidular 
a
 probabilidade pré-teste de 5%. 

b
 Apenas ensaios baseados em tTG anti-humano; testes mais antigos baseados em 

anticorpos de porquinho-da-índia têm sensibilidade e especificidade mais baixas. 
c
 A sensibilidade é significativamente mais 

alta, cerca de 90-95%, em populações com deficiência em IgA, mas mais baixa na população celíaca global. 

 

 

4.4.1.3 Confirmação/Exclusão da Giardiose 

O diagnóstico laboratorial da giardiose pode ser feito por observação microscópica e 

identificação de cistos ou trofozoítos de Giardia lamblia no exame directo das fezes (ver 

figura 7). Este procedimento embora rápido e barato apresenta algumas limitações, como é 

o caso da baixa sensibilidade. Para esta baixa sensibilidade contribuem as infecções com 

baixa carga parasitária, a fadiga/inexperiência do analista e a eliminação intermitente dos 

cistos. O uso de técnicas de concentração (ex. flutuação passiva com sulfato de zinco, 

método de Ritchie modificado) pode contribuir para um aumento significativo da 

sensibilidade do exame directo. [34] 

 

 

Tabela 4. Sumário das características de desempenho dos testes serológicos da doença celíaca (adaptado de 33). 
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Nas últimas décadas, desenvolveram-se novas metodologias para melhorar o 

diagnóstico da giardiose. Estas metodologias incluem diversos sistemas de 

imunofluorescência, imunocromatografia e ensaios imunoenzimáticos (ELISA) para 

detecção de antigénios deste parasita nas fezes. Estes sistemas podem ser apropriados em 

situações de rastreio ou em situações em que o exame directo das fezes é repetidamente 

negativo e há razões para suspeitar de infecção. Embora mais dispendiosos, estes testes, 

além de fornecem resultados muito rápidos, exibem excelentes sensibilidades e 

especificidades (na ordem dos 92-100%), pelo que, actualmente, atendendo ao binómio 

custo-benefício, surgem geralmente na primeira linha para o diagnóstico da giardiose. [1,34] 

 

 

4.4.2 Diarreia Inflamatória 

Perante uma diarreia inflamatória, o diagnóstico mais provável é o de uma doença 

inflamatória intestinal (doença de Crohn ou colite ulcerosa). Com base na história clínica, 

exame físico e resultados dos testes laboratoriais orientadores do diagnóstico investiga-se a 

hipótese de diagnóstico mais provável. Caso se exclua a hipótese de uma doença 

inflamatória intestinal, exploram-se outros diagnósticos compatíveis com fezes muco-

sanguinolentas, como é o caso das doenças infecciosas invasivas por Aeromonas, 

Plesiomonas, Clostridium difficile, Yersinia, Mycobacterium, Entamoeba, CMV 

(citomegalovírus) ou HSV (herpes simplex vírus), neoplasias e colite por radiação. [1] 

 

4.4.2.1 Confirmação/Exclusão de Doença Inflamatória Intestinal (DII) 

Sempre que existam suspeitas de uma doença inflamatória intestinal, começa-se por 

fazer uma pesquisa de leucócitos e de sangue oculto nas fezes, sendo ambas as pesquisas 

geralmente positivas. [1] 

Figura 6. Cisto (a) e trofozoíto (b) de Giardia lamblia corados com iodo 
(adaptado de 48). 

b a 
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Actualmente, a colonoscopia com múltiplas biópsias (realizadas ao nível do íleo 

terminal e do cólon) é considerada o gold standard para estabelecer o diagnóstico de DII. 

Infelizmente, os critérios, baseados na sintomatologia, de selecção de pacientes para a 

realização deste exame invasivo apresentam baixa especificidade. Além disso trata-se de 

uma técnica dispendiosa, invasiva e, geralmente, pouco tolerada pelos pacientes. Por estas 

razões, torna-se altamente desejável o desenvolvimento de uma análise simples, não-

invasiva e barata que permita confirmar ou excluir o diagnóstico de DII. Um biomarcador 

ideal deve ser suficientemente sensível por forma a detectar, com elevado grau de 

confiança, inflamação intestinal, e deve ter uma especificidade razoável, de modo a evitar 

investigações desnecessárias. Nas últimas décadas, inúmeros biomarcadores séricos e 

fecais têm vindo a ser testados para esse efeito. [35,36] 

Os marcadores séricos mais estudados e usados na prática clínica são os p-ANCA 

(perinuclear-antineutrophil cytoplasmic antibodies) e os ASCA (anti-Saccharomyces 

cerevisiae mannan antibodies). Na última década, marcadores serológicos adicionais foram 

descobertos e correlacionados com a DII. Estes marcadores incluem o anti-CBir1 (flagelina 

bacteriana), anti-I2 (sequência I2 da Pseudomonas fluorescens), anti-OmpC (bacterial outer 

membrane porin C), ACCA (anti-chitobioside carbohydrate IgA), ALCA (anti-laminaribioside 

carbohydrate IgG), AMCA (anti-mannobioside carbohydrate IgG), e ainda os anticorpos anti-

L (anti-laminarin IgA) e anti-C (anti-chitin IgA). [16,36] 

Os p-ANCA são autoanticorpos dirigidos contra antigénios que, após fixação por 

etanol, se localizam predominantemente na região perinuclear, embora também possam 

estar localizados na região intranuclear. A prevalência dos p-ANCA situa-se entre os 40-

80% em pacientes com colite ulcerosa e entre os 5-25% nos pacientes com doença de 

Crohn. Os ASCA (IgG e IgA) são anticorpos dirigidos contra o epítopo oligomanosídico 

encontrado na parede celular da levedura Saccharomyces. Apresentam uma prevalência de 

48-69% entre pacientes com doença de Crohn e de 15% entre pacientes com colite 

ulcerosa. Diversos estudos confirmam a associação dos ASCA com o diagnóstico de 

doença de Crohn. Nos últimos anos, os estudos têm-se focado em usar os p-ANCA e os 

ASCA em conjunto, de forma a melhor distinguir entre os subtipos de DII. Numa meta-

análise conduzida por Reese e col., a presença de p-ANCA ou ASCA (IgG ou IgA) foi eficaz 

em diferenciar pacientes com DII de pacientes sem DII. Neste contexto, a sensibilidade foi 

de 62,6% e a especificidade de 92,6%. A combinação de ASCA positivo e p-ANCA negativo 

ofereceu uma sensibilidade de 55% e uma especificidade de 93% para o diagnóstico de 

doença de Crohn. Por outro lado, a combinação de p-ANCA positivo e ASCA negativo 

ofereceu uma sensibilidade de 51% e uma especificidade de 94% para o diagnóstico de 

colite ulcerosa. Estes marcadores são altamente específicos para o diagnóstico de DII, no 
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entanto a sua pobre sensibilidade limita a sua utilidade como ferramenta isolada de 

diagnóstico. [16,36,37] 

Os anticorpos anti-CBir1, anti-I2 e anti-OmpC não são suficientemente sensíveis 

para serem usados como marcadores isolados para o diagnóstico de DII. No entanto, 

conferem um incremento à sensibilidade do painel serológico (p-ANCA e ASCA), 

possibilitando a identificação de um maior número de pacientes com DII. [36] 

Os ASCA são membros da família dos antiglicanos. Os glicanos, que estão 

presentes na superfície de bactérias, leveduras, fungos, protozoários e vírus, também são 

encontrados na superfície celular de células imunitárias e eritrócitos. Posteriormente foram 

descobertos novos marcadores antiglicanos associados com DII - os ACCA, ALCA e AMCA. 

Foram descritos pela primeira vez em 2006 e, nesse estudo efectuado por Dotan et al, os 

ACCA e os ALCA foram capazes de discriminar entre doença de Crohn e colite ulcerosa. 

Em pacientes com DII, um resultado positivo de ACCA, ALCA ou ASCA IgG era sugestivo 

de doença de Crohn, com uma sensibilidade de 77% e uma especificidade de 91%. Outro 

achado importante foi que os ACCA e os ALCA foram positivos em 44% dos pacientes 

ASCA negativos que sofriam de doença de Crohn. Este estudo não encontrou qualquer 

correlação entre estes anticorpos antiglicanos e a colite ulcerosa. Um outro estudo verificou 

que a combinação de g-ASCA (ASCA de segunda geração), ALCA e p-ANCA era a mais 

precisa a diferenciar pacientes com DII de pacientes sem DII. Em 2009, um estudo 

conduzido por Seow e col. comprovou que os anticorpos antiglicanos mais recentemente 

descobertos – anti-L e anti-C – aumentavam a capacidade discriminatória dos restantes 

marcadores antiglicanos (ACCA, ALCA, AMCA e ASCA) no diagnóstico da doença de 

Crohn e da colite ulcerosa. Neste estudo, 73% dos pacientes com doença de Crohn eram 

seropositivos para, pelo menos, um dos marcadores antiglicanos e 72% dos pacientes com 

colite ulcerosa não exibiam qualquer anticorpo antiglicano. Interessantemente, 34,4% dos 

pacientes seronegativos para os ASCA (IgA e IgG) eram positivos para o anti-L e o anti-C, o 

que é representativo da utilidade que estes novos marcadores podem ter. Num outro 

estudo, os autores concluíram que todos os marcadores antiglicanos eram específicos para 

e mais prevalentes na doença de Crohn do que na colite ulcerosa e, adicionalmente, que os 

g-ASCA (IgA e IgG) eram os que melhor permitiam diferenciar entre as duas patologias, 

seguidos pelos anti-L. [16,36,37] 

É importante ter em conta que o valor de diagnóstico dos biomarcadores serológicos 

pode exibir discrepâncias entre diferentes grupos étnicos e geográficos. Também é 

essencial enfatizar que nenhum dos testes de biomarcadores serológicos comercialmente 

disponíveis pode ser utilizado isoladamente no diagnóstico de DII. Podem ser usados em 

conjunto com a colonoscopia no diagnóstico e prognóstico da doença. De facto, devido à 

geralmente baixa sensibilidade destes marcadores em distinguir pacientes com DII de 
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pacientes sem DII, o seu uso não é recomendado como teste de rastreio. 

Consequentemente, a pesquisa de biomarcadores serológicos específicos e sensíveis para 

DII continua. [16] 

Existe um interesse considerável em identificar um marcador fecal que permita 

ajudar no diagnóstico de DII e prever recaídas. Este interesse deve-se ao facto das fezes 

estarem em contacto directo com a mucosa gastrointestinal (local da inflamação), dos 

marcadores fecais exibirem maior especificidade para o diagnóstico de patologias 

gastrointestinais, pois os seus níveis não sofrem elevação devido a processos extra-

intestinais, e dos marcadores fecais poderem ser medidos por métodos não-invasivos. 

Inúmeros marcadores fecais foram estudados em populações com DII, incluindo: leucócitos 

fecais marcados com índio-111, elastase neutrofílica fecal, mieloperoxidase, lisozima, 

proteína X eosinofílica, proteína catiónica, 1-antitripsina, 2-macroglobulina, lactoferrina e 

calprotectina. A excreção fecal de leucócitos marcados com índio-111 é considerada o gold 

standard dos marcadores fecais da inflamação, com uma sensibilidade de 97% para o 

diagnóstico de DII. No entanto, esta técnica não é recomendada na prática clínica devido ao 

seu elevado custo, exposição dos pacientes a radiação e ao facto de requerer a colheita de 

fezes durante 4 dias. Analisando os restantes marcadores fecais, aqueles que exibem maior 

potencial como marcadores precisos de DII são a lactoferrina e a calprotectina. De facto, a 

calprotectina pode ser medida com segurança em amostras de fezes e correlaciona-se com 

a excreção de leucócitos marcados com índio-111. [16,36-39] 

A lactoferrina é uma glicoproteína de 80 kDa que está presente em várias secreções 

externas, como é o caso do leite produzido pelas glândulas mamárias, e que se assume 

como um componente major dos grânulos secundários dos neutrófilos. Na inflamação 

intestinal, a infiltração leucocitária da mucosa provoca um aumento da concentração de 

lactoferrina nas fezes (desgranulação dos neutrófilos). A lactoferrina tem actividade 

antibacteriana e é resistente à proteólise nas fezes. Pode ser detectada usando técnicas 

simples e pouco dispendiosas, uma vez que apresenta excelente estabilidade nas fezes até 

4 dias. Testes de ELISA com vista à sua determinação qualitativa ou quantitativa já se 

encontram amplamente distribuídos no mercado. Um resultado negativo para a lactoferrina 

fecal significa que não existe inflamação intestinal neutrofílica significativa. Num estudo 

conduzido por Dai e col., encontraram-se níveis significativamente superiores de lactoferrina 

fecal em pacientes com DII activa, quando comparados com os níveis encontrados em 

pacientes com DII inactiva, SCI ou controlos saudáveis. A concentração de lactoferrina fecal 

em amostras de pacientes com DII inactiva é significativamente mais elevada do que em 

amostras de pacientes com SCI ou controlos saudáveis. A sensibilidade e especificidade da 

lactoferrina fecal para a colite ulcerosa foram de 92% e 88%, respectivamente, e para a 

doença de Crohn foram de 92% e 80%, respectivamente. Kane e col. concluíram que a 
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lactoferrina fecal apresentava uma sensibilidade de 78% e uma especificidade de 90% para 

identificar inflamação em pacientes com DII activa e que níveis elevados de lactoferrina 

eram 100% específicos em descartar SCI. Num outro estudo conduzido por Schopper e col., 

os autores concluíram que a lactoferrina podia discriminar com precisão entre DII e SCI. 

Algumas das limitações da determinação da lactoferrina prendem-se com o facto de se 

poderem obter resultados falsos positivos em crianças que se encontram a ser 

amamentadas, e também se podem obter resultados elevados como consequência da toma 

de anti-inflamatórios não-esteróides. A lactoferrina fecal pode ser útil como ferramenta de 

diagnóstico não-invasiva para a detecção de colite, podendo desempenhar ainda um papel 

na monitorização da DII e em prever recaídas; no entanto, atendendo a que é inespecífica, 

o seu papel no diagnóstico e monitorização de DII ainda é questionável. Mais estudos são 

necessários para determinar o seu lugar exacto na prática clínica de rotina. [16,36,39-42] 

A calprotectina é uma proteína, capaz de estabelecer ligações com iões cálcio, que 

inibe metaloproteinases, exibe actividade antibacteriana e antifúngica e induz apoptose em 

culturas celulares. A calprotectina representa cerca de 60% das proteínas citosólicas dos 

neutrófilos e pode ser encontrada em todos os fluidos corporais, em proporção ao grau de 

inflamação, uma vez que é libertada pelos neutrófilos activados. A concentração de 

calprotectina na matéria fecal é uma medida indirecta da migração de neutrófilos através da 

parede intestinal inflamada para a mucosa, constituindo-se como um excelente marcador da 

inflamação intestinal. A calprotectina tem inúmeras vantagens clínicas. É resistente à 

degradação bacteriana a nível intestinal e é estável nas fezes durante uma semana, à 

temperatura ambiente, permitindo atrasos no transporte da amostra para o laboratório sem 

comprometer o resultado. Além disso, a calprotectina pode ser detectada e/ou quantificada 

por ELISA. Outra característica importante prende-se com o facto das concentrações de 

calprotectina em amostras aleatórias de fezes com menos de 5 g serem equivalentes às 

encontradas em amostras de 24 horas homogeneizadas, o que demonstra a distribuição 

uniforme da calprotectina nas fezes. Concentrações elevadas de calprotectina fecal foram 

encontradas em pacientes com neoplasia colorectal, enteropatia provocada por anti-

inflamatórios não-esteróides, hemorragia gastrointestinal significativa (>100 mL) e DII. 

[16,35-37,40,42,43] 

Diversos estudos testaram a calprotectina como marcador para o diagnóstico de DII 

em pacientes com sintomas gastrointestinais (ver tabela 4). Ao comparar este marcador em 

indivíduos saudáveis, indivíduos com SCI e indivíduos com DII, constata-se que a 

sensibilidade e a especificidade variam bastante de estudo para estudo. Um estudo recente 

comprovou que os níveis de calprotectina eram significativamente mais elevados em 

pacientes com DII do que em pacientes com SCI e indivíduos saudáveis. Os níveis de 

calprotectina também eram mais elevados em pacientes com doença de Crohn ou colite 
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ulcerosa em remissão do que em pacientes com SCI. Pacientes com inflamação activa 

exibiam concentrações mais elevadas de calprotectina do que pacientes em remissão. 

Como tal, a calprotectina permite diferenciar doença inflamatória intestinal de doença 

intestinal de origem não-inflamatória (ex. SCI). Uma meta-análise realizada por Van 

Rheenen e col.. comparou a precisão de diagnóstico da calprotectina fecal na avaliação de 

pacientes com suspeita de DII. Só foram incluídos estudos nos quais os valores da 

calprotectina fecal eram medidos antes da endoscopia. A sensibilidade e especificidade 

médias foram de 93% e 96%, respectivamente. A especificidade em crianças e 

adolescentes foi significativamente mais baixa (76%). Nos adultos, o uso da calprotectina 

fecal como teste de diagnóstico na suspeita de DII resultaria numa redução de 67% dos 

pacientes submetidos a colonoscopia, mas também resultaria num diagnóstico tardio em 

6% dos pacientes devido a resultados falsos negativos. As dificuldades em comparar os 

resultados obtidos nos diversos estudos publicados devem-se ao facto de se usarem 

diferentes valores de cut-off (a maioria usa um cut-off de 50 μg/g). A precisão de 

diagnóstico da calprotectina fecal para a DII parece ser bastante semelhante à da 

lactoferrina fecal, e é bastante superior à dos marcadores serológicos. A maior limitação da 

determinação da calprotectina fecal prende-se com a sua sensibilidade abaixo do desejável 

para o diagnóstico de DII, que se deve ao facto de se encontrarem níveis elevados de 

calprotectina em várias outras desordens intestinais. [12,16,35,36,42] 

A calprotectina e lactoferrina fecais são bons marcadores da inflamação intestinal. 

Estes marcadores correlacionam-se com a actividade da doença e podem ajudar o clínico a 

seguir a evolução da doença. Por outro lado, não foi identificada qualquer relação entre os 

marcadores serológicos e a actividade da doença. [36] 

A calprotectina fecal é uma forma fácil, pouco dispendiosa, sensível e específica 

para avaliar DII, no entanto, como apresenta algumas limitações/desvantagens, só deve ser 

usada como teste complementar. Actualmente considera-se que em pacientes com suspeita 

de DII se deve proceder à determinação dos níveis de calprotectina fecal. Pacientes com 

valores superiores a 50 μg/g são submetidos a colonoscopia com biópsia para confirmar o 

diagnóstico de DII. Por outro lado, em pacientes com valores inferiores a 50 μg/g o 

diagnóstico de DII torna-se improvável, explorando-se outras hipóteses de diagnóstico. [12] 
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Autor 
Número de 

pacientes 

Tipo de 

população 

Valor de cut-off 

(g/g) 

Sensibilidade 

(%) 

Especificidade 

(%) 

VPP 

(%) 

VPN 

(%) 

Pacientes 

adultos 

 

Tibble, JA 220 DC 30 100 97 86 100 

Limburg, PJ 110 CU/DC 100 94 83 63 93 

Carroccio, A 70 DC 170 100 95 75 100 

Costa, F 239 CU/DC 50 81 82 88 74 

Wassel, J 50 DC 90 85 100 100 87 

Chung-Faye, G 148 CU/DC 25 80 74 87 65 

Kaiser, T 171 CU/DC 50 63 86 90 51 

D’Incà, R 144 CU/DC 80 79 74 92 53 

Schroder, O 88 CU/DC 15 93 100 100 91 

Schoepfer, AM 74 CU/DC 50 83 100 100 77 

Langhorst, J 139 CU/DC 50 82 84 89 74 

Schoepfer, AM 136 CU/DC 50 83 100 100 74 

Pacientes 

pediátricos 
 

Canani, RB 49 CU/DC 95 93 89 91 91 

Fagerberg, UL 36 CU/DC 50 95 93 95 93 

Bunn, SK 68 CU/DC 50 65 100 100 71 

Kolho, KL 57 CU/DC 50 100 48 69 100 

Sidler, MA 61 CU/DC 50 100 64 72 100 

Ashorn, S 73 CU/DC 100 89 90 97 67 

Diamanti, A 626 CU/DC 160 100 80 54 100 

        Para cada estudo é referido o número de pacientes incluídos e o tipo de doença inflamatória intestinal (DII): colite ulcerosa 

(CU), doença de Crohn (DC) ou ambas (CU/DC). São ainda fornecidos os dados do valor de cut-off, sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN), para distinguir entre DII e ausência da mesma. 

 

 

4.4.3 Diarreia Aquosa 

Perante uma diarreia aquosa, torna-se indispensável saber se é do tipo osmótica, 

secretora ou funcional. Para distinguir entre estes três tipos de diarreia aquosa determina-se 

o gap osmótico fecal. Este parâmetro é calculado com base na diferença entre o valor da 

osmolalidade sérica (assume-se um valor de 290 mOsm/Kg de água) e o valor da 

osmolalidade fecal (= 2 x ([Na+]fecal + [K+]fecal); os electrólitos fecais são determinados usando 

um eléctrodo selectivo de iões), de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Gap Osmótico Fecal = 290 - 2 x ([Na+]fecal + [K+]fecal)                      [1,44,45] 

 

Tabela 5. Precisão de diagnóstico de estudos que investigaram o uso da calprotectina fecal para distinguir DII de 

ausência da mesma (adaptado de 12). 
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A diarreia aquosa do tipo osmótica caracteriza-se por um gap osmótico fecal 

superior a 125 mOsm/Kg. A diarreia aquosa do tipo secretora é, geralmente, nocturna, não 

melhora com o jejum e caracteriza-se por um maior volume de fezes (> 1 L/dia) e por um 

gap osmótico fecal inferior a 50 mOsm/Kg. A diarreia aquosa do tipo funcional, que também 

se caracteriza por um gap osmótico fecal inferior a 50 mOsm/Kg, pode ser distinguida do 

tipo secretora pela hipermotilidade, menor volume de fezes (< 350 mL/dia) e pela melhoria 

que ocorre durante noite e com o jejum. [1,4] 

 

4.4.3.1 Diarreia Aquosa do Tipo Osmótica 

Caso a diarreia melhore com o jejum, deve-se ter em atenção a dieta praticada pelo 

paciente. Confirmando-se uma dieta rica em alimentos contendo lactose, perfila-se como 

altamente provável o diagnóstico de intolerância à lactose. Um outro dado que será 

concordante com este diagnóstico é o pH fecal, que será inferior a 5,5 (fezes ácidas). Ainda 

sob o ponto de vista laboratorial deve-se confirmar o diagnóstico de intolerância à lactose 

através da realização do teste respiratório de hidrogénio. Para a realização desta prova o 

paciente deverá cumprir um jejum de, pelo menos, 12 horas. O paciente expira para um 

balão e mede-se a concentração de hidrogénio presente nesse ar expirado. Posteriormente, 

o paciente ingere uma solução contendo lactose e expira para um balão a cada 15 minutos 

durante 3 a 5 horas. Mede-se a concentração de hidrogénio em cada uma das amostras de 

ar expirado. Considera-se que o paciente sofre de intolerância à lactose se o aumento na 

concentração de hidrogénio, relativamente à concentração em jejum, for superior a 20 ppm. 

Nesta técnica, a concentração de hidrogénio no ar expirado é determinada por 

cromatografia gasosa. Caso se exclua o diagnóstico de intolerância à lactose (teste 

respiratório de hidrogénio negativo), devem-se explorar outros diagnósticos compatíveis 

com diarreia aquosa do tipo osmótica que melhore com o jejum, como é o caso de outras 

síndromes de malabsorção de hidratos de carbono (frutose, sacarose, entre outros), doença 

celíaca (avaliação idêntica à que foi explanada anteriormente) e ingestão excessiva de 

produtos contendo álcoois de açúcares (manitol, sorbitol, xilitol, entre outros). [1,46,47] 

Caso a diarreia não melhore com o jejum, exploram-se outros diagnósticos 

compatíveis com diarreia aquosa do tipo osmótico, como é o caso do uso (ou abuso) de 

laxantes osmóticos e antiácidos (ex. magnésio, fosfato, sulfato). Para tal, procede-se à sua 

pesquisa nas fezes. [1] 
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4.4.3.2 Diarreia Aquosa do Tipo Secretora 

Mesmo após a classificação da diarreia nesta categoria continuam a existir muitos 

diagnósticos possíveis. Como tal, será essencial analisar a história clínica, o exame físico e 

os resultados dos testes laboratoriais orientadores do diagnóstico antes de prosseguir com 

mais exames. [1] 

Caso se trate de um paciente com mais de 50 anos e sem qualquer dado digno de 

registo na história clínica, exame físico e resultados dos testes laboratoriais orientadores do 

diagnóstico, o diagnóstico mais provável será o de colite microscópica. Só se poderá 

confirmar este diagnóstico através da realização de uma colonoscopia com biópsia do cólon 

transverso. [1,9,11] 

Valores alterados da TSH podem ser compatíveis com hipertiroidismo, que é causa 

de diarreia devido ao aumento da motilidade. [1] 

Outras situações que podem provocar diarreia aquosa do tipo secretora incluem 

alcoolismo, enterotoxinas bacterianas (ex. toxina colérica), diarreia de Brainerd (diarreia 

secretora epidémica de causa desconhecida), certas medicações, tumores 

neuroendócrinos, laxantes não-osmóticos (ex. sena, docusato de sódio), vasculite e após 

certas cirurgias (ex. colecistectomia, gastrectomia, vagotomia, ressecção intestinal). [1] 

 

4.4.3.3 Diarreia Aquosa do Tipo Funcional 

Quando o paciente exibe um gap osmótico fecal inferior a 50 mOsm/Kg, pequeno 

volume de fezes (< 350 mL/dia), melhoria da diarreia durante noite e com o jejum e não se 

consegue encontrar qualquer causa que explique a diarreia (exames laboratoriais normais), 

suspeita-se de uma diarreia funcional. Nestas circunstâncias, caso preencha os critérios de 

Roma III e a sintomatologia melhore com alterações dietéticas e exercício físico, confirma-

se o diagnóstico de síndrome do cólon irritável. Por outro lado, caso não se verifiquem 

quaisquer melhorias deve-se realizar o painel celíaco por forma a confirmar ou excluir o 

diagnóstico de doença celíaca, que numa fase inicial pode ser confundida com SCI. [1] 
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5. Conclusão 

Ao longo desta monografia constatou-se que as inúmeras possíveis causas de 

diarreia crónica exibem sintomatologias bastante semelhantes, o que dificulta o diagnóstico. 

Verificou-se também que, geralmente, a confirmação do diagnóstico apenas é possível 

através de metodologias invasivas, dispendiosas e pouco toleradas pelos pacientes, como é 

o caso das endoscopias com biópsia ou do teste da secretina-pancreozimina. Por forma a 

limitar, tanto quanto possível, a realização destas provas aos pacientes que efectivamente 

sofrem da patologia em estudo, torna-se imprescindível a determinação de biomarcadores 

séricos ou fecais que se correlacionem com a doença. Actualmente estão disponíveis 

diversos biomarcadores séricos e fecais com elevada especificidade e sensibilidade para o 

diagnóstico das patologias referidas neste trabalho, o que provocou um aumento bastante 

significativo do número de casos diagnosticados nas últimas décadas. Apesar disso, 

continuam a ser efectuadas provas confirmatórias em indivíduos que não sofrem da 

patologia estudada (investigações desnecessárias), e indivíduos que sofrem dessa 

patologia são excluídos pelas provas de rastreio, adiando o diagnóstico e consequente 

tratamento por tempo indeterminado, com repercussões na sua qualidade de vida. Como 

tal, a identificação de novos biomarcadores com maior especificidade e sensibilidade para o 

diagnóstico de patologias associadas a diarreia crónica, reveste-se da maior importância. 

[12,16,35,37] 
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