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1.

Introdução

Doença de Crohn (DC) e retocolite ulcerativa (RCU) são as principais doenças inflamatórias intestinais
(DII). Elas ocorrem a partir da interação de fatores genéticos, microbiota intestinal e imunorregulação de
mucosa(1-4).
A RCU acomete a mucosa do cólon e reto, enquanto a DC pode ocorrer em qualquer parte do tubo
digestivo, da boca ao ânus, com predileção pela região ileal ou ileocecal, agride toda a parede intestinal
(inflamação transmural) e gera reação granulomatosa não caseificante .
O quadro clínico da RCU depende da extensão da doença e da sua gravidade. A extensão da RCU é
melhor avaliada pela colonoscopia (Quadro 1), e a gravidade, por meio de avaliação clínica ou com base no índice
de atividade de Truelove & Witts (Quadro 2).
Uma forma prática de classificar a RCU como grave é considerar 6 ou mais evacuações com sangue por
dia somadas a pelo menos uma das seguintes alterações: a) febre (> 37,5 °C); b) taquicardia (> 100 bpm); c)
anemia (Hemoglobina < 10 g/dL); d) VHS > 30 mm, 1.ª hora; e) albumina < 3,5 g/dL(5).
A forma fulminante da RCU é definida quando o paciente apresenta mais de 10 evacuações com sangue
(enterorragia), febre, taquicardia, necessidade de transfusão de sangue, provas de atividade inflamatória bastante
alteradas (ex.: VHS > 30 mm, 1.ª hora), com ou sem megacólon tóxico (dilatação do cólon transverso > 6 cm) ou
perfuração intestinal(5).
A seguir, o quadro clínico da RCU é considerado de acordo com a extensão da doença:
a)
RCU distal: geralmente casos leves e moderados, sendo comum o sangramento retal, a presença
de fezes com muco e pus e o tenesmo. Em 80% dos casos há diarreia, contudo pode ocorrer constipação. A dor
abdominal é geralmente em cólica, precedendo as evacuações e não totalmente aliviada com o esvaziamento
colorretal. Os pacientes podem se queixar de urgência, incontinência e dor anorretal. As manifestações
extraintestinais são menos frequentes (Quadro 4).
b) RCU do hemicólon esquerdo e pancolite: nestes casos, os pacientes geralmente apresentam
formas moderadas ou graves da doença. Febre, astenia, perda de peso com anorexia são comuns. Há também
diarreia com muco, pus, sangue e tenesmo, além da dor abdominal, mais intensa que na RCU distal. A forma
fulminante pode ocorrer. As manifestações extraintestinais ocorrem em 20 a 30% dos casos (ex.: artralgia, artrite,
sacroileíte, aftas orais, eritema nodoso, episclerite, pioderma gangrenoso).
No caso da doença de Crohn (DC), também existem formas de classificação do ponto de vista de
gravidade, extensão e comportamento da doença(6). Há vários índices de atividade para a DC, sendo o CDAI
(Crohn’s Disease Activity Index = índice de atividade da doença de Crohn)(7) (Quadro 5) o mais utilizado em
estudos clínicos. Porém, na prática clínica, a impressão do médico é suficiente para avaliar a gravidade da doença.
Esta impressão deve levar em conta a localização, a extensão, o comportamento, a idade, as manifestações
extraintestinais e a história pregressa do paciente.
Recentemente, foi descrita a classificação de Montreal (modificação da classificação de Viena) com o
objetivo de homogeneizar a descrição dos casos, principalmente em estudos clínicos(6) (Quadro 3).
Dados clínicos unicamente obtidos por meio de anamnese e exame físico também permitem classificar a
DC, bem como servem para orientar o tratamento(5). Assim, pode-se dividir a DC em :
1)
DC leve a moderada - pacientes ambulatoriais, capazes de tolerar alimentação via oral, sem
manifestações de desidratação, toxicidade, desconforto abdominal, massa dolorosa, obstrução ou perda maior
que 10 % do peso;
2)
DC moderada a grave - pacientes que falharam em responder ao tratamento ou aqueles com
sintomas mais proeminentes de febre, perda de peso, dor abdominal, náuseas ou vômitos intermitentes (sem
achados de obstrução intestinal), ou anemia significativa;
3)
DC grave a fulminante - pacientes com sintomas persistentes a despeito da introdução de
corticoide e/ou terapia biológica (ex.: infliximabe, adalimumabe etc.), ou indivíduos que apresentam febre, vômitos
persistentes, evidências de obstrução intestinal, sinais de irritação peritoneal, caquexia ou evidências de
abscesso.
Graus de recomendação
No presente consenso, foram adotados os graus de recomendação padronizados pela Associação
Americana de Gastroenterologia (AGA), a saber(8):
a)
Grau A - evidência consistente a partir de trabalhos bem conduzidos, randomizados (aleatórios),
controlados, com número adequado de pacientes.
b)
Grau B - evidência proveniente de pelo menos um trabalho bem elaborado, com ou sem
randomização, ou proveniente de metanálises.
c)
Grau C - evidência baseada na experiência clínica ou em publicações de comitês de “experts”.
Avaliação pré-tratamento
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Antes de iniciar o tratamento da DII, é recomendável, sempre que possível, obter os seguintes dados dos
pacientes:
1)
No caso da RCU - Avaliar: a) o grau de gravidade da doença (leve, moderada, grave ou
fulminante) com base nos dados clínicos, laboratoriais e endoscópicos; b) a extensão do processo inflamatório,
por meio da colonoscopia. O risco de perfuração deverá ser considerado nos casos graves.
2)
No caso da DC - Avaliar: a) o grau de atividade (leve, moderada ou grave), por meio dos dados
clínicos, laboratoriais e endoscópicos; b) a extensão da doença, por meio de exames endoscópicos e de imagem;
e c) o comportamento da doença (inflamatório, estenosante ou penetrante).
Classes de medicamentos
Derivados salicílicos
Neste grupo de medicamentos incluímos a sulfassalazina (SSZ) e os derivados salicílicos. A SSZ é
desdobrada no cólon, por ação da enzima azoredutase bacteriana, em sulfapiridina e ácido 5-aminossalicílico (5ASA), sendo este último o princípio ativo do medicamento, que age de forma tópica. Entre os vários mecanismos
de ação do 5-ASA estão a modulação da secreção de citocinas pró-inflamatórias, a inibição da produção de
leucotrienos e prostaglandinas, as capacidades de assimilação de radicais livres e de diminuição do estresse
oxidativo, a redução da atividade do fator nuclear- B (NF-B), a inibição da proliferação celular e a promoção da
apoptose. Mais recentemente, constatou-se que boa parte da ação do 5-ASA (mesalazina) se deve a sua
capacidade de ativar os receptores nucleares PPAR- (“peroxisoma proliferator-activated receptor-”), envolvidos
no controle da inflamação, na proliferação celular e na apoptose(9).
Efeitos colaterais com a SSZ são mais comumente dosidependentes, relacionados com níveis séricos de
sulfapiridina, e ocorrem principalmente nos indivíduos com baixa capacidade genética de acetilação hepática da
droga (acetiladores lentos), em até 45% dos pacientes. Incluem: dor abdominal, náusea, vômitos, anorexia,
cefaleia, hemólise, infertilidade masculina etc. Menos frequentemente, os efeitos colaterais da SSZ podem ocorrer
por hipersensibilidade (alergia ou idiossincrasia): febre, “rash” cutâneo, linfadenopatia, Stevens-Johnson,
agranulocitose, hepatite, pancreatite, exacerbação da diarreia etc. Existem diversas formas de mesalazina (5-ASA)
de liberação controlada, o que permite que a medicação seja liberada em locais específicos do trato gastrintestinal,
a saber: a) mesalazina sob forma de microgrânulos recobertos com etilcelulose: liberação da mesalazina,
independentemente do pH, ao longo de todo o trato digestivo e, mais recentemente uma nova formulação de
liberação prolongada de 2g que pode ser adiminitrado 1 vez ao dia(10); b) conjugação de duas moléculas de 5ASA (olsalazina) por uma ligação azo: liberação da medicação no cólon de maneira semelhante à da SSZ (diarreia
em 10-15% dos casos, por sua ação secretagoga sobre o intestino delgado e o cólon); c) cobertura do 5-ASA com
resinas acrílicas (ex.: eudragit S ou L) com liberação do princípio ativo a partir do íleo proximal (eudragit L) ou
distal (eudragit S) e, mais recentemente, uma formulação combinada de resina acrílica (eudragit S) com 2 tipos de
matrizes (lipofílica e hidrofílica), o que permite a liberação da mesalazina no cólon com apenas uma única tomada
ao dia (MMX)(11), aumentando assim a aderência do paciente ao tratamento.
A mesalazina também está disponível para uso tópico, em formulações sob forma de supositório, espuma
e enema. A maioria dos pacientes intolerantes ou alérgicos (80-90%) à SSZ tolera bem a mesalazina; contudo,
alguns pacientes (10-20%) reproduzem os efeitos colaterais com a SSZ ao utilizarem a mesalazina. Um estudo de
metanálise publicado por Sutherland et al(12) na biblioteca Cochrane mostrou que a SSZ, apesar de ser menos
tolerada, é tão eficaz na manutenção da RCU quanto as novas formulações de mesalazina (excluindo a olsalazina)
e apresentam menor custo. Em pacientes com RCU leve/moderada do hemicólon esquerdo ou extensa, a
combinação de mesalazina oral (> 2 g/dia) e tópica é melhor que cada uma isoladamente(13;14).
Corticoides
Os corticoides (ex.: hidrocortisona, prednisona, prednisolona) constituem, até o momento, os
medicamentos de escolha para casos moderados e graves de doença inflamatória intestinal (DII).
Na RCU e DC ativas, de intensidade moderada a grave, a prednisona oral (0,75-1mg/kg/dia, em geral,
sem necessidade de ultrapassar 60mg/dia) está indicada para induzir a remissão clínica da doença, mas deve ser
evitada por longos períodos (> 2-3 meses), ainda que em doses baixas. A retirada do corticoide (desmame) deve
ser gradual, com redução de 10 mg/semana, até 20 mg/dia e, a seguir, 5 mg/semana, até a retirada completa. Se
durante a retirada houver recaída da doença, pode-se aumentar o corticoide para a penúltima dose que precedeu
aquela em que ocorreu a recaída. Em casos graves, internados, pode ser administrada hidrocortisona, 100 mg IV,
a cada 6 ou 8 horas, e, em seguida, substituída por prednisona oral (em doses equivalentes sem necessidade de
ultrapassar 60 mg/dia), tão logo o estado do paciente permita.
Os corticoides, em geral, promovem remissão clínica (70-90% dos casos, após 4-6 semanas de
tratamento), mas não promovem remissão endoscópica e histológica na mesma proporção da remissão clínica
(remissão endoscópica e histológica ao redor de 30%)(15;16). Na DC, a frequência de casos corticoide-resistentes
(ou refratários) e corticoide-dependentes é elevada, variando de 8-20% e de 15-36%, respectivamente(17). Na
RCU, a frequência de resistência ao corticoide (29%) costuma ser maior que a da dependência (< 10%)(18).
Os efeitos colaterais dos corticoides são bem conhecidos, particularmente quando utilizados por tempo
prolongado, ainda que em baixas doses: aumento do apetite e do peso, edema, insônia, labilidade emocional,
psicose, acne, Cushing, osteoporose, osteonecrose, retarde de crescimento, supressão do eixo hipotálamohipófise-adrenal, infecções, miopatia, catarata, atrofia de pele, estrias, equimose, fígado gorduroso, diabetes,
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hipertensão, glaucoma e pancreatite aguda(19). Por causa desses efeitos colaterais, foram desenvolvidos novos
corticoides, numa tentativa de reduzir tais efeitos. O mais estudado tem sido a budesonida, que é rapidamente
metabolizada (cerca de 90%) em produtos inativos logo após sua primeira passagem pelo fígado. É
comercializada sob a forma de enema (2 mg/100 ml) e comprimidos revestidos com eudragit - L (3 mg).
Os efeitos colaterais da budesonida por via oral (9 mg/dia) foram semelhantes aos observados no grupo
placebo, exceto fácies “em lua cheia”, mais frequente no grupo budesonida quando comparado ao placebo
(budesonida = 7%; placebo = 2%, p = 0,001)(20). Quando a budesonida foi comparada à prednisolona, os efeitos
colaterais relacionados à corticoterapia foram menos frequentes no grupo budesonida (33% dos pacientes do
grupo budesonida e 55% no grupo prednisolona (p = 0,003)(21). Budesonida também suprimiu menos a função do
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal.
Os corticoides não devem ser empregados como drogas de manutenção, sendo aceitável a utilização da
budesonida por tempo mais prolongado (até 6 meses), quando necessário. Tão logo o paciente configure
dependência do corticoide (necessidade de corticoide para manter remissão) ou refratariedade (não responder ao
corticoide na dose de 0,75 -1 mg/kg/dia de prednisona por 4-6 semanas), outras alternativas (ex.:
imunossupressores, como azatioprina ou 6-mercaptopurina) devem ser instituídas.
Imunossupressores
Neste grupo de medicamentos incluímos azatioprina (AZA), 6-mercaptopurina (6-MP), metotrexato (MTX)
e ciclosporina.
Azatioprina (AZA) e 6-mercaptopurina (6-MP)
O exato mecanismo de ação da AZA e de seu metabólito, a 6-MP, ainda não está totalmente esclarecido.
Sabe-se que os nucleotídeos tioguanina resultantes da metabolização da droga impedem a formação do DNA e
do RNA. Mais recentemente, foi demonstrado que a AZA e a 6-MP agem via Rac1(22;23), bloqueando a
sinalização da molécula CD-28, reduzindo a síntese de Bcl-x e favorecendo a apoptose de linfócitos CD4.
Os imunossupressores são eficazes na manutenção da remissão na DC e RCU e auxiliam na retirada do
corticoide em pacientes corticoide-dependentes(24;25).
A AZA e a 6-MP constituem os imunossupressores de primeira escolha, seguidos pelo metotrexato (MTX),
e estão indicados, na doença de Crohn, nas seguintes situações: a) resistência (refratariedade) ou dependência
do corticoide; b) em pacientes que necessitem de mais de 2 cursos de corticoide por ano; c) em pacientes com
recaída precoce após a retirada (desmame) do corticoide (< 3 meses); d) em pacientes submetidos a ressecção
intestinal, com doença remanescente; e) em pacientes com doença fistulizante (penetrante); e f) em pacientes
com doença extensa de intestino delgado. Na RCU, os imunossupressores estão indicados em pacientes: a)
resistentes ou dependentes de corticoide; b) que necessitem de mais de 2 cursos de corticoide por ano; e c) com
doença refratária ao tratamento clínico habitual.
A dose de AZA e 6-MP é de 2-3 mg/kg/dia e 1-1,5 mg/kg/dia, respectivamente. Ambas são drogas de ação
retardada, sendo necessário um tempo de uso de pelo menos 3 meses antes de qualificarmos a situação como
insucesso terapêutico(26).
Os efeitos colaterais da AZA e da 6-MP estão relacionados à supressão da medula óssea, o que pode
ocorrer em 3% por paciente tratado/ano. A mielotoxicidade depende da dose utilizada e da capacidade do
indivíduo de metabolizar adequadamente a AZA e a 6 MP, e pode ser manejada com a redução ou retirada da
droga. Manifesta-se mais comumente como leucopenia. A mielotoxicidade pode ocorrer em qualquer época do
tratamento, mas merece maior atenção durante o ajuste inicial da dose da medicação(27). Nesta fase,
hemograma, AST, ALT e amilase deverão ser realizados mais frequentemente (a cada 15-30 dias) e, a seguir, a
cada 3 ou 4 meses, durante todo o período de tratamento.
Dentre outras complicações da AZA e da 6-MP, a pancreatite aguda ocorre em 1,6% dos pacientes
tratados, não depende da dose empregada e acontece principalmente nas primeiras 3 ou 4 semanas de
tratamento. Geralmente cursa com um quadro leve e melhora com a suspensão da medicação, recorrendo quase
universalmente na tentativa de reintrodução da droga(28).
Além dos efeitos colaterais mencionados acima, também podem ocorrer náusea, vômito, dor abdominal,
reações alérgicas como febre, “rash” cutâneo, mialgia e dor articular.
Cerca de 10-15% dos pacientes não toleram a AZA ou a 6-MP e, neste caso, deverão receber uma
medicação alternativa (ex.: MTX). Entretanto, alguns pacientes intolerantes à AZA poderão tolerar a 6-MP e viceversa.
Diversas drogas podem interagir com o metabolismo da 6-MP, como: 5-ASA (mesalazina), alopurinol,
ácido acetilsalicílico (AAS) e furosemida. Apesar de os aminossalicilatos aumentarem a concentração do
metabólito ativo, na prática clínica eles não parecem interferir de maneira significativa no manejo da AZA ou da 6MP. Já o alopurinol deve ser utilizado com cautela por inibir a principal via de metabolização da droga.
No longo prazo, o aumento do risco de linfoma torna-se a principal preocupação quando se utiliza o
imunossupressor. No entanto, apesar do risco de linfoma aumentar com o uso prolongado da AZA ou da 6-MP,
uma análise usando o modelo matemático de Markov para avaliar o impacto da terapia sobre a sobrevida e a
qualidade de vida ajustada mostrou um ganho na expectativa e na qualidade de vida, semelhante ao preconizado
para vacinação contra rubéola e hepatite B e ao uso de antiagregante plaquetário em pacientes com alto risco
para AVC(29). Este benefício é maior em pacientes jovens, nos quais o risco de linfoma é mais baixo e a
expectativa de vida maior, e diminui progressivamente com o avançar da idade(29).
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AZA e 6-MP devem ser usadas por tempo indeterminado, se o paciente apresentar boa resposta e não
houver complicações. Não é necessária a sua suspensão para a realização de cirurgias eletivas(30).
Metotrexato (MTX)
O MTX é um antagonista do folato e interfere na síntese de DNA. Age sobre a atividade de citocinas e
mediadores inflamatórios, bloqueando a ligação da IL-1 ao seu receptor e reduzindo a síntese de IL-2, IL-6, IL-8,
interferon-gama e leucotrieno B4. O MTX está indicado em pacientes, portadores de doença de Crohn, com
indicação de imunossupressor e que sejam intolerantes à azatioprina ou à 6-MP. A dose semanal de indução é de
25 mg por via intramuscular, com redução da dose para 15 mg/semana após 3 a 4 meses(31;32). Na fase inicial,
deve ser realizado controle mensal com hemograma, AST, ALT, FA e GGT e, posteriormente, a cada 3 meses,
durante todo o período de tratamento, que deve ser mantido por tempo indeterminado, enquanto o paciente
apresentar boa resposta e não houver complicações. As reações adversas relacionadas ao uso do MTX ocorrem
em 10 a 25% dos pacientes e incluem: náusea, diarreia, estomatite, leucopenia, queda de cabelo, elevação de
transaminases, pneumonia por hipersensibilidade e fibrose hepática. A biópsia hepática de rotina não está
recomendada, devendo ser realizada na evidência de hepatotoxicidade(33). O MTX é teratogênico e pode causar
aborto, sendo, portanto, totalmente contraindicado em mulheres que desejam engravidar.
Ciclosporina
Ciclosporina age reduzindo a produção de interleucina-2 (IL-2) pelas células T auxiliadoras (“T-helper”).
Mostrou-se eficaz no tratamento de resgate na RCU grave, não responsiva após 5-10 dias de corticoterapia
intravenosa. A dose atual recomendada é de 2 mg/kg/dia(34), IV, infusão contínua, por 1 a 2 semanas, seguida da
administração oral de outra droga de manutenção. Os resultados, no curto prazo, são favoráveis e oscilam entre
60-80%. No médio e longo prazo, a droga não produz bons resultados, a menos que seja acrescentado um
imunossupressor do tipo AZA ou 6-MP. Os grandes óbices à terapêutica com ciclosporina são: a necessidade de
monitorização dos seus níveis séricos, interação com outras drogas e principalmente a toxicidade. Níveis
sanguíneos entre 150-300 ng/mL, medidos por radioimunoensaio com anticorpo monoclonal ou HPLC (“highperformance liquid chromatography”) são considerados uma faixa segura. Ciclosporina é metabolizada no
citocromo P-450, no fígado, e, desta forma, drogas que o induzem (ex.: cimetidina, rifampicina, trimetropim,
carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, octreotide) podem diminuir a concentração sanguínea da ciclosporina, e as
que o inibem (ex.: verapamil, fluconazol, cetoconazol, claritromicina, eritromicina, corticoides, metoclopramida,
cloroquina) podem aumentá-la. Os efeitos colaterais são relativamente frequentes, podendo chegar a 50%. São
eles, em ordem de frequência: parestesia, hipertensão arterial, hipertricose, insuficiência renal, cefaleia, infecções
oportunistas, hiperplasia gengival, tonturas e anafilaxia. Convulsões do tipo “grande mal” podem ocorrer em
pacientes com níveis séricos baixos de colesterol (< 120 mg/dl).
Terapia biológica
Esta nova abordagem é, genericamente, denominada de terapia biológica, uma vez que age em
mediadores e fenômenos naturais e fisiológicos.
Muitas dessas terapias ainda estão em fase experimental(35). Entretanto, os resultados com a terapia com
anticorpo anti-TNF (anticorpo contra fator de necrose tumoral) são amplamente conhecidos. Nesta categoria, as
drogas já comercializadas no Brasil são o infliximabe (anti-TNF quimérico, 75% humano) e o adalimumabe (antiTNF 100% humano).
A terapia biológica vem sendo utilizada cada vez mais no tratamento de RCU e DC; no entanto, ainda
deve ser reservada para casos moderados ou graves e refratários a outros tratamentos. Manifestações
extraintestinais refratárias ao tratamento convencional também podem ser tratadas com anti-TNF, mesmo sem
sinais de atividade inflamatória intestinal. Da mesma forma, situações com grande comprometimento da qualidade
de vida, como no caso das fístulas anais e/ou perianais, podem ser tratadas com terapia biológica mais
precocemente.
Os efeitos colaterais do anti-TNF ocorrem numa frequência menor que 10% e em alguns trabalhos não foi
superior àquela constatada no grupo placebo(36;37). Os efeitos colaterais mais comuns mencionados para o antiTNF são: reações à infusão, infecções de vias aéreas superiores, bronquite, faringite, febre, cefaleia, náuseas, dor
abdominal; menos comuns: tontura, dor torácica, artralgia, reações de hipersensibilidade tardia, abscessos
(abdominais ou perianais), pneumonia, furunculose, obstrução intestinal, anemia hemolítica, disfunção cardíaca,
lúpus induzido por droga (anti-DNA positivo) e aumento do risco de linfoma.
A reativação da tuberculose pode ocorrer após uso de anti-TNF e, portanto, é mandatória a realização de
PPD e RX de tórax antes da infusão(38). Pacientes com teste PPD > que 5 mm e RX de tórax normal devem
receber isoniazida por 6 meses, podendo o anti-TNF ser iniciado após o 1.º mês desse tratamento. Caso o RX de
tórax mostre doença ativa, o tratamento com esquema tríplice está indicado antes da infusão. A droga também
deve ser evitada em pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional III/IV. A estenose intestinal não constitui
contraindicação formal para o uso de anti-TNF(39).
Algo fundamental que tem sido descrito para a terapia biológica é a sua capacidade de promover a
melhora endoscópica e histológica, o que pode, no futuro, traduzir-se em impacto positivo sobre a história natural
da doença.
A dose recomendada de infliximabe é de 5 mg/kg nos tempos 0, 2 e 6 semanas, por via intravenosa,
seguida de manutenção a cada 8 semanas(40). Caso o paciente perca a resposta durante o tratamento de
manutenção, a dose pode ser aumentada para 10 mg/kg ou o tempo entre cada infusão pode ser reduzido (a cada
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4-6 semanas)(41). Cerca de 30% dos pacientes em uso de infliximabe por 3 anos vão necessitar de incremento na
dose ou redução do intervalo entre as infusões.
A dose de indução do adalimumabe é de 160 mg por via subcutânea, seguida de 80 mg após 2
semanas(42) . Durante a manutenção, a droga deve ser utilizada na dose de 40 mg a cada 2 semanas(43;44).
O mecanismo de ação dos anti-TNFs é complexo e envolve mais de uma etapa. Os anti-TNFs se ligam ao
TNF solúvel circulante, impedindo que este exerça sua função pró-inflamatória. Também neutralizam os
receptores de TNF, resultando no bloqueio da sinalização desta citocina, o que reduz o processo inflamatório.
Além disso, os anti-TNFs ligam-se aos TNFs ligados à membrana das células produtoras (TNF transmembrana) e
geram uma sinalização reversa que inibe a produção do TNF e induz a apoptose das células produtoras de TNF.
Quando o anti-TNF se liga aos receptores ou ao TNF transmembrana, ele facilita a ativação do complemento e a
fagocitose deste imunocomplexo(35) .
Um ponto bastante discutido atualmente é o melhor momento para a utilização do anti-TNF. D’Haens et al
(45)têm defendido a utilização precoce do infliximabe, logo no diagnóstico, por considerar que esta intervenção
precoce poderá reduzir as complicações futuras relacionadas à doença. Todavia, apesar de seu estudo revelar
que esta opção terapêutica induz maior remissão clínica no primeiro ano e endoscópica em dois anos de
acompanhamento, quando comparada à estratégia convencional, faltam dados de longo prazo que demonstrem
cabalmente que esta intervenção mais agressiva promova, de fato, impacto sobre a história natural da doença de
Crohn. Assim, este consenso, no momento, recomenda que, até dispormos de maiores informações sobre esta
questão, a terapia biológica seja reservada para os casos refratários de DC e de RCU.
Os dados atuais(46) sobre a utilização ou não de imunossupressor associado ao infliximabe, em adultos,
não permitem estabelecer uma conduta definitiva e consensual, devendo o médico considerar a história clínica do
paciente e decidir a conduta caso a caso.
Tratamento clínico da doença de Crohn (DC) de acordo com a localização e gravidade da doença
Doença de Crohn ileocecal leve
O tratamento da fase aguda deve ser realizado preferencialmente com budesonida oral, 9 mg/dia (Grau A),
por ser superior ao placebo(20;47;48) e à mesalazina(49;50) e apresentar menos efeitos colaterais, apesar de
menos eficaz que a prednisona(47;48).
A mesalazina oral na dose de 4 g/dia reduz o CDAI, porém o benefício clínico é questionável, por ser uma
redução muito pequena(51). Doses menores que 4 g/dia não trazem qualquer benefício.
Após a remissão da doença, os pacientes podem permanecer sem tratamento de manutenção e receber
apenas sintomáticos. O tratamento de manutenção com mesalazina não é superior ao placebo(52;53) e não pode
ser recomendado (Grau B).
Doença de Crohn ileocecal moderada
O tratamento com budesonida oral pode ser tentado em alguns casos, mas a prednisona oral, 0,75-1
mg/Kg/dia (sem ultrapassar 60 mg/dia) é superior (47). (Grau A)
Doença de Crohn ileocecal grave
O tratamento inicial deve ser feito com corticoide sistêmico por via oral ou parenteral, levando-se em conta
a história prévia do doente. Pacientes com recidiva precoce ou que necessitarem de mais de 2 cursos de
corticoide por ano deverão receber imunossupressor (AZA ou 6-MP). Naqueles que apresentarem recidiva,
mesmo com dose adequada de imunossupressor, o anti-TNF deverá ser considerado. O tratamento cirúrgico pode
ser necessário, principalmente nos pacientes com comportamento estenosante ou com outras complicações (ex.:
abscessos). (Grau C)
Doença de Crohn de cólon
O tratamento com sulfassalazina (> 3 g/dia) é superior ao placebo e pode ser utilizado nos casos leves,
com comprometimento colônico(54;55) (Grau A). Casos mais graves deverão receber corticoide sistêmico como a
prednisona. A indicação de imunossupressor e anti-TNF não difere das discutidas anteriormente. Pacientes com
lesão de cólon geralmente respondem melhor à terapia com anti-TNF. (Grau C)
Pacientes com lesão distal poderão receber medicamentos tópicos na forma de supositório ou enema, em
associação com a terapia oral. (Grau C)
Os antibióticos (metronidazol oral, 750-1.000 mg/dia, e ciprofloxacina oral, 1 g/dia)(56;57) induzem
resposta superior à do placebo e constituem alternativa útil em pacientes com alto risco de complicações com o
uso dos corticoides, como no caso de pacientes diabéticos e hipertensos (Grau B).
Doença de Crohn extensa de intestino delgado (> 100 cm)
A doença com comprometimento extenso de delgado deverá receber tratamento com corticoide sistêmico
na fase aguda e já ter iniciado o tratamento com imunossupressor oral (AZA ou 6-MP). A maior parte desses
pacientes apresenta alto grau de desnutrição e se beneficiará de tratamento adjuvante com nutrição parenteral ou
enteral. O tratamento com anti-TNF é uma opção válida e poderá ser indicado mais liberalmente em pacientes
com grave comprometimento do estado nutricional. Pacientes com múltiplas estenoses, refratários ao tratamento
clínico inicial, deverão ser abordados cirurgicamente, de preferência através de estenoplastias, evitando-se
grandes ressecções de delgado, pelo risco de intestino curto. (Grau C)
Doença de Crohn do trato gastrintestinal superior
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Pacientes com lesões de esôfago e estômago deverão receber altas doses de inibidores de bomba de
prótons (ex.: omeprazol, 80-160 mg/dia) associados ou não aos corticoides sistêmicos na fase aguda. O
tratamento no longo prazo deverá ser feito com imunossupressor ou com terapia biológica. Estenoses poderão ser
abordadas por meio de dilatações endoscópicas. (Grau C)
Doença de Crohn anal e/ou perianal
Pacientes com doença de Crohn fistulizante (penetrante) são considerados de maior gravidade,
independentemente da atividade inflamatória luminal, e requerem avaliação e abordagem diferenciadas. O exame
da(s) fístula(s) perianal(is) deverá ser feito sob narcose e por meio de métodos de imagem (ressonância nuclear
magnética preferencialmente) que permitam a avaliação do trajeto fistuloso e a exclusão de coleções adjacentes
ou no trajeto da fístula. Na presença de coleções, estas deverão ser abordadas cirurgicamente com drenagem e
colocação de setons (ou sedenhos), antes do início do tratamento com anti-TNF. (Grau C)
O tratamento inicial inclui o uso de antibióticos (ciprofloxacina e/ou metronidazol), nas doses anteriormente
mencionadas, associados a imunossupressor por tempo prolongado(58;59). O uso de anti-TNF é eficaz e está
indicado no tratamento das fístulas complexas ou que não respondem ao tratamento inicial(60;61), sendo
atualmente o tratamento mais eficaz para as fístulas anais e/ou perianais, com índices de 70-80% de melhora
clínica e 40-50% de fechamento completo da(s) fístula(s)(62) (Grau A). Fístulas êntero-vesicais, êntero-cutâneas e
retovaginais não respondem tão bem à terapia com anti-TNF como no caso das fístulas anais e/ou perianais.
(Grau C)
Tratamento clínico da retocolite ulcerativa inespecífica (RCU) de acordo com a gravidade e extensão da
doença
O tratamento de escolha na RCU é feito com os aminossalicilatos(12), e a escolha da melhor formulação
irá depender principalmente da extensão da doença; já a necessidade do escalonamento das medicações irá
depender da gravidade da doença. (Grau A)
RCU distal (proctite e proctossigmoidite)
O tratamento de escolha da proctite aguda é feito com supositório na dose de 1 g/dia(63), por 4-6
semanas. Os supositórios de mesalazina são mais eficazes que o tratamento tópico com corticoide(64), que deve
ser reservado para pacientes intolerantes ou refratários à mesalazina(14). A mesalazina, na forma de enema,
quando bem aplicada, pode atingir até o ângulo esplênico e é preferida no tratamento da proctossigmoidite; porém,
gera menor concentração de 5-ASA no reto quando comparada com o supositório. Pacientes refratários podem
receber tratamento associado com aminossalicilatos por via oral ou mesmo corticoides sistêmicos(65). (Grau B)
O tratamento de manutenção poderá ser realizado com mesalazina supositório na dose de 3 g/semana (1
g, 3 vezes por semana)(66) e pode ser suspenso após 1 ano sem recaídas(67). O risco de desenvolvimento de
neoplasia nos casos de RCU distal é considerado semelhante ao da população geral. (Grau B)
RCU do hemicólon esquerdo
Neste caso, o tratamento pode ser feito somente por via retal, através da mesalazina na forma de enema,
mas muitos dos pacientes irão necessitar de tratamento com aminossalicilatos por via oral (> 2-3 g/dia). A
associação de mesalazina oral e tópica é superior ao tratamento com mesalazina somente por via oral ou somente
por via tópica(14). Estudos de metanálises revelam melhor resposta e menor tempo de sangramento com o
aumento da dose de mesalazina empregada. (Grau B) Prednisona, na dose habitual, deve ser iniciada se o
sangramento permanecer por mais de 2 semanas com uso adequado dos aminossalicilatos. Todo paciente deverá
receber tratamento de manutenção por tempo indeterminado com aminossalicilatos (SSZ ou mesalazina) em dose
superior a 2,4 g/dia, por via oral(14;68). (Grau A) O tratamento de manutenção, além de diminuir as recaídas,
reduz o risco do câncer colorretal.
Pancolite
Pacientes com inflamação até o cólon transverso proximal ou adiante são considerados portadores de
pancolite (colite universal ou extensa). Estes pacientes, em geral, são mais graves e exigem tratamento com
medicamentos por via oral, associados ao tratamento tópico(13;69). Da mesma forma que nos pacientes com
colite esquerda, o tratamento com prednisona, na dose habitual, deve ser iniciado se o sangramento permanecer
por mais de 2 semanas após o início de aminossalicilatos (> 2-3 g/dia)(70;71). (Grau A) Se o paciente já estiver
em uso de um aminossalicilato (mesalazina ou SSZ) ou de imunossupressor, o corticoide deverá ser introduzido
inicialmente. Todo paciente deverá receber tratamento de manutenção com aminossalicilato em dose superior a
2,4 g/dia.
RCU grave e fulminante
Estes pacientes apresentam risco real de morte e deverão ser internados para receber tratamento
intensivo(72). O tratamento de escolha para eles é o corticoide por via parenteral (ex.: hidrocortisona, 100 mg, 3-4
vezes/dia, IV)(73). A avaliação da resposta ao corticoide deverá ser feita entre 3 e 7 dias(74) e o tratamento de
resgate ou cirúrgico indicado na falha terapêutica. (Grau B)
Além do tratamento com corticoide, é importante: a) corrigir os distúrbios hidreletrolíticos, com especial
atenção ao potássio e magnésio(75); b) pesquisar a toxina para o C.difficile; c) instituir dieta enteral(76); d)
suspender qualquer anti-inflamatório, anticolinérgico, antidiarreico ou opioide que o paciente possa estar
utilizando(75); e) realizar transfusão de sangue caso a hemoglobina esteja abaixo de 10 g/dL; e f) iniciar heparina
subcutânea profilática(77). (Grau B)
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A retossigmoidoscopia sem preparo, nesses casos, é segura e permite, além da confirmação da
inflamação, afastar infecção por citomegalovírus.
Casos fulminantes, com ou sem megacólon tóxico, devem ser avaliados clínica e radiologicamente e
acompanhados em conjunto com coloproctologista. Nesses casos, a terapia de resgate pode ser feita com
ciclosporina IV(34;78) ou infliximabe(79;80). (Grau A) Ambas são eficazes e apresentam vantagens e
desvantagens. A ciclosporina age mais rápido, mas apresenta maior número de efeitos colaterais, alguns deles
graves e irreversíveis. Já a terapia com o infliximabe apresenta menos efeitos colaterais, mas o tempo de resposta
parece ser mais longo. No entanto, não existe trabalho comparando diretamente a terapia de resgate com
ciclosporina versus anti-TNF, o que impede uma escolha baseada em evidências científicas. Considerando a
experiência atual com o infliximabe e os efeitos colaterais da ciclosporina, este consenso recomenda que a terapia
de resgate inicial seja feita com o infliximabe, e a colectomia indicada na falha do tratamento de resgate com uma
dessas medicações. A indicação de colectomia deve ser avaliada em 24-72 h; algumas vezes, pacientes muito
graves e sem condições de aguardar o tempo necessário para a ação das medicações de resgate deverão ser
tratados inicialmente com colectomia.
Todo paciente cujo tratamento de resgate tenha sido efetuado com sucesso deverá receber tratamento de
manutenção com aminossalicilato oral (SSZ ou mesalazina), além do imunossupressor e/ou infliximabe, porém a
perspectiva de preservação do cólon, no longo prazo, não é boa. (Grau C)
Proctite refratária
Uma pequena porcentagem dos pacientes com proctite inespecífica apresenta gravidade desproporcional
à extensão macroscópica da doença e necessitará de medicamentos por via oral, incluindo os aminossalicílicos,
corticoides sistêmicos, imunossupressores ou mesmo a terapia biológica. Nessa situação, é importante revisar os
sintomas, o próprio diagnóstico de RCU, os tratamentos prévios e a sua aderência e ter um exame recente de
colonoscopia com biópsias seriadas. Se os sintomas persistirem por mais de 4-8 semanas, apesar da estratégia
terapêutica adequada, o tratamento deverá seguir o preconizado para a RCU extensa ou grave. (Grau C)
Recidiva precoce na DII
A decisão terapêutica difere nos pacientes com a primeira crise de agudização e nas demais crises,
devendo-se considerar os tratamentos prévios, o tempo entre as recidivas e a frequência com que elas ocorrem.
Assim, pacientes com recidiva em menos de 3 meses após desmame do corticoide deverão receber novamente o
tratamento de indução e iniciar o imunossupressor oral (AZA ou 6-MP) no intuito de evitar futuras recaídas(25).
(Grau B)
DII dependente de corticoide
São considerados dependentes de corticoides todos os pacientes que respondem ao tratamento com
corticoide na fase aguda, mas recidivam durante a retirada do corticoide. Para manter a doença em remissão ou
em baixa atividade, tais pacientes necessitam de doses variáveis de corticoide e frequentemente apresentam
complicações com o uso prolongado do corticoide. Nesse grupo de pacientes o tratamento com
imunossupressor(24;25;81) ou anti-TNF(40;43;44;80;82) está indicado no auxílio da retirada do corticoide (Grau
A). Pacientes que não estão em uso de imunossupressor deverão receber AZA/6-MP ou MTX; naqueles que já
utilizam essas medicações ou são intolerantes a elas, a terapia com anti-TNF está indicada.
DII refratária ao corticoide
São considerados refratários ao tratamento com corticoide aqueles que não respondem ao tratamento
com corticoide sistêmico, com dose (0,75-1 mg/Kg/dia) e período (4-6 semanas) adequados e após exclusão de
outras causas de complicações (ex.: abscessos, citomegalovírus, C.difficile etc.). Na abordagem terapêutica dos
pacientes refratários ao corticoide, deve-se levar em consideração a gravidade da doença e lembrar que o tempo
de ação do imunossupressor é mais longo (3-4 meses). Já o anti-TNF age mais rapidamente e é o tratamento de
escolha nesses pacientes. Pacientes já em uso de imunossupressor deverão receber anti-TNF; no caso da RCU,
deverá ser discutida a indicação cirúrgica. Muitos se beneficiam da terapia nutricional adjuvante por via enteral,
preferencialmente. (Grau C)
Manifestações extraintestinais (83)
O pioderma gangrenoso poderá ser tratado com corticoide sistêmico, imunossupressor ou anti-TNF, nas
doses prescritas normalmente para a doença de base. A doença de Crohn metastática, algumas vezes, apresenta
gravidade maior que a própria doença de base e pode ser tratada com medicamentos de ação sistêmica, como os
imunossupressores ou a terapia biológica. As manifestações articulares devem ser tratadas em conjunto com a
doença de base, com escalonamento das medicações conforme a necessidade. Muitas vezes as manifestações
extraintestinais são tão ou mais importantes que as manifestações intestinais e devem ser tratadas com as
mesmas medicações, incluindo a terapia biológica, independentemente da atividade inflamatória luminal, como no
caso de artrite axial (sacroileíte, espondilite anquilosante). (Grau C)
Gestantes
Este consenso considera a manutenção da remissão da doença durante a gestação o fator isolado mais
importante para uma gestação sem intercorrências para a mãe e para a criança que irá nascer. Também é
importante que a paciente engravide em uma fase de doença em remissão. Pacientes com DII apresentam maior
prevalência de partos prematuros, maior chance de abortamento e de recém-nascidos de baixo peso,
independentemente das medicações utilizadas(84;85) (Grau B). Pacientes em remissão que estão em uso de

9
sulfassalazina, mesalazina, azatioprina ou anti-TNF são considerados seguros e deverão ser mantidos durante
todo o período da gestação. O MTX está contraindicado na gestação. A ciprofloxacina também deve ser evitada
durante a gravidez, mas o metronidazol, por curto período, pode ser utilizado, evitando-se o seu uso antes do
parto (3.º trimestre) (Grau C). Os corticoides, quando necessários, também poderão ser utilizados, tomando-se o
cuidado com o possível aparecimento do diabetes.
O parto via vaginal deverá ser preferido, exceto no caso de bolsa ileoanal ou doença perianal ativa. A
episiotomia poderá ser realizada.
Aspectos nutricionais na DII
Até 80-90% dos pacientes internados com DC e até 60-70% dos internados por RCU apresentam algum
déficit nutricional. Esses valores caem para até 50-60% na DC e 40-50% na RCU, quando consideramos
pacientes ambulatoriais. A via preferencial deve ser a enteral, ficando a nutrição parenteral reservada para os
casos em que o paciente não puder receber a dieta enteral (ex.: obstrução intestinal). Dietas poliméricas
(proteínas íntegras), oligoméricas (peptídeos) ou monoméricas (aminoácidos) são igualmente eficazes(86;87)
(Grau A). A terapia nutricional enteral, em adultos, é inferior ao tratamento com corticoide na fase aguda e deve
ser usada como medida adjuvante, no pré e no pós-operatório, podendo ser considerada em casos refratários de
DII, particularmente DC. Em crianças e adolescentes, a terapia nutricional exclusiva pode ser usada como medida
primária no tratamento da DC, evitando-se assim o uso de corticoides.
Probióticos
Estudos clínicos randomizados não favorecem o uso dos probióticos na DC(88-91); portanto, eles não são
recomendados para essa condição (Grau B). O mesmo se aplica ao seu uso no pós-operatório da DC. Já na RCU,
os estudos realizados demonstram benefício na terapia de manutenção. E.coli Nissle em concentração superior a
109 e o VSL#3 (1011) são superiores ao placebo(92) e semelhantes aos aminossalicilatos na manutenção da
remissão na RCU(93;94), constituindo uma alternativa para o tratamento de manutenção em pacientes
intolerantes ou alérgicos aos aminossalicilatos (Grau B). Os probióticos também são eficazes no tratamento(95) e
na prevenção da bolsite crônica(96) após proctocolectomia total com bolsa ileoanal.
Rastreamento para câncer de cólon
São considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de cólon na DII: a) longa duração da
doença; b) presença de colangite esclerosante primária associada; c) história familiar de câncer colorretal; d)
doença extensa; e) história prévia de displasia colônica. (Grau C)
O rastreamento do câncer colorretal por colonoscopia na RCU (pancolite) está indicado após 8-10 anos de
evolução e, na colite esquerda, após 12-15 anos de doença. O rastreamento deverá ser feito por colonoscopia a
cada 3 anos na segunda década, 2 anos na terceira década e anualmente na quarta década da doença, com
realização de biópsias dos 4 quadrantes de mucosa não inflamada a cada 10 cm, no cólon inteiro, associadas a
biópsias de áreas suspeitas. Pacientes com colangite esclerosante primária tem alto risco de desenvolver câncer
colorretal e, portanto, devem se submeter a colonoscopia com biópsias anualmente, logo após o diagnóstico.
Pacientes com retite devem ser rastreados de maneira semelhante à população normal.
O achado de displasia de alto grau na fase de remissão da RCU, se confirmado, implicará em
proctocolectomia total. (Grau C)
Na DC de cólon, apesar de não estabelecido, o rastreamento deve ser considerado também após 8-10
anos de evolução da doença. (Grau C)
Tratamento Cirúrgico

Princípios gerais de cirurgia na RCU
A decisão sobre a abordagem cirúrgica no paciente portador de doença inflamatória intestinal-DII, deve
levar em consideração a opinião de gastroenterologista, do coloproctologista e do paciente.
Na RCU, a cirurgia deve ser reservada para os pacientes que não estejam apresentando boa resposta
clínica à terapia medicamentosa. Além da intratabilidade clínica, outras indicações eletivas são: retardo do
crescimento em crianças, manifestações extraintestinais-MEI (pioderma gangrenoso) e a presença de displasia de
alto grau ou adenocarcinoma no segmento colorretal.
As indicações cirúrgicas de urgência na RCU são: hemorragia, obstrução intestinal, megacólon tóxico e
perfuração intestinal.
O tratamento cirúrgico deve ser realizado após indicação conjunta do gastroenterologista e do
coloproctologista, com a concordância do paciente.
O paciente deve ser informado e alertado previamente sobre a possibilidade da realização de ostomia
durante o ato operatório.
No pré-operatório, a estomatoterapeuta ou o coloproctologista deverá marcar o local da colocação da
ostomia.
A incisão mediana deverá ser a preferida, quando a laparotomia for necessária.
As opções técnicas de cirurgia (vantagens e desvantagens) deverão ser explicadas de forma clara para os
pacientes com indicação eletiva. Nos casos de indicação de feitura de anastomose ileoanal com reservatório, o
paciente deve ser alertado sobre a possibilidade de desenvolver bolsite.
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O procedimento de escolha para os portadores de colite fulminante ou megacólon tóxico sem melhora com
as medidas conservadoras deve ser a colectomia total, com sepultamento do reto e ileostomia terminal. Opção a
essa técnica é a feitura de ileostomia terminal e da fístula mucosa.
Na presença de peritonite fecal ou purulenta (sépsis pélvica) a anastomose primária deve ser evitada,
assim como nos casos de desnutrição severa.
A proctocolectomia total com ileostomia definitiva está indicada nos casos de doença universal (pancolite)
associada a tumor de reto baixo e/ou incontinência fecal.
A principal indicação da retocolectomia total e feitura de anastomose ileoanal com reservatório (bolsa ileal)
é a intratabilidade clínica.
A incidência de disfunção sexual na cirurgia de bolsa ileal é menor que nos casos de ressecção do reto
por tumor.
As principais desvantagens da colectomia total com ileorretoanastomose são: risco de câncer retal,
recidiva alta da doença e necessidade de seguimento ambulatorial cuidadoso.
Se foi utilizado corticoide nos quatro meses que antecederam a cirurgia, durante a operação deve ser
realizada a infusão endovenosa de hidrocortisona.
A abordagem por videolaparoscopia deve utilizada em casos selecionados, evitando-a nos casos
complexos.
O risco de malignização está aumentado em portadores de RCU com mais de dez anos de evolução,
principalmente nos casos de pancolite e doença de início precoce.
A colonoscopia para vigilância da doença universal deve ser realizada a cada três anos na segunda
década, dois anos na terceira década e anualmente a partir da quarta década de vida.
Na presença de displasia grave, deve-se revisar a lâmina; se positiva, o tratamento cirúrgico está indicado.
Pacientes com colangite esclerosante primária representam um subgrupo com maior risco de
colangiocarcinoma e de câncer colorretal, devendo realizar a colonoscopia anualmente.
Princípios gerais de cirurgia na doença de Crohn
O tratamento cirúrgico da doença de Crohn deve levar em consideração a localização, a gravidade dos
sintomas (atividade) e o estado nutricional do paciente.
A indicação cirúrgica deve ser decidida de comum acordo entre gastroenterologista, coloproctologista e
paciente.
No pré-operatório, o paciente deve ser alertado sobre a possibilidade da realização de ostomia.
A demarcação do local da colostomia deve ser realizada no período pré-operatório por estomatoterapeuta
ou por coloproctologista.
Se foi utilizado corticosteroide nos seis meses que antecedem a cirurgia, durante a operação e no pósoperatório, os pacientes deverão ser medicados com a droga como prevenção de insuficiência adrenal aguda.
Corticosteroide em altas doses e por tempo prolongado é a única droga que interfere negativamente com
o resultado cirúrgico.
Perda ponderal maior que 15% do peso em 3 meses e hipoalbuminemia (< 2,5 g/dl) são fatores de risco
para complicações cirúrgicas.
A incisão mediana deve ser de escolha nos pacientes que requerem laparotomia, tanto nos casos eletivos
quanto de urgência.
A ressecção por videolaparoscopia não deve ser realizada em doenças de maior complexidade e com
cirurgias prévias, devendo ser reservada para casos selecionados.
As principais indicações de cirurgia eletiva são: intratabilidade clínica, retardo do crescimento,
manifestações extraintestinais-MEI, displasia de alto grau, presença de adenocarcinoma, obstrução intestinal,
suboclusão intestinal refratária, fístulas internas e externas, massa abdominal palpável e doença perianal.
As ressecções intestinais na doença de Crohn devem ser limitadas à região macroscopicamente
comprometida (ressecção econômica).
Quando a doença está localizada no intestino delgado, duas técnicas devem ser preferidas: enteroplastia
ou ressecção econômica.
Nos casos de múltiplas estenoses no intestino delgado, localizadas num segmento curto, a ressecção
primária constitui a melhor opção terapêutica.
Deve ser dada preferência para a anastomose látero-lateral mecânica ou manual, pois apresenta menores
índices de recidiva sintomática que a término-terminal.
Deve-se evitar drenos na cirurgia da DC.
Na DC ileal ou ileocecal com obstrução intestinal deve-se realizar a ressecção com anastomose láterolateral mecânica; em casos selecionados de estenose segmentar anular, pode-se utilizar enteroplastia.
A biópsia com congelação é desnecessária quando se realiza enteroplastia.
A enteroplastia não têm índices de deiscência maiores que a ressecção intestinal com anastomose L-L
mecânica.
Na ileíte aguda grave (com estenose, mesenterite, paniculite), recomenda-se a ressecção com ileoascendente anastomose látero-lateral mecânica.
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Na ileíte aguda com discreto processo inflamatório associado a apendicite, deve-se realizar
apendicectomia. Se apêndice normal, nada deve ser ressecado, sendo que nos pacientes com dificuldade de
seguimento ambulatorial a apendicectomia é o tratamento indicado.
Na presença de abscesso intraperitoneal, sempre que possível deve-se realizar a punção diagnóstica e
esvaziadora guiada por imagem, associada a antibioticoterapia, sendo a cirurgia realizada em um segundo tempo.
Na presença de fístula abdominal interna (entero-vesical ou colo-vesical) ou externa (entero-cutânea ou
colo-cutânea), a conduta de eleição é a laparotomia com ressecção de segmento acometido.
Deve-se evitar a realização de ileostomia em alça sem a ressecção (como cirurgia isolada) para o
tratamento da pancolite de Crohn e doença perianal.
Nos casos de doença segmentar localizada no cólon (< de 1/3 ou ¼ do cólon comprometido) e sem
doença perianal concomitante, a colectomia parcial deve ser o tratamento de escolha.
Quando dois segmentos separados do cólon estão afetados por DC ativa, e na ausência de doença
perianal concomitante, a colectomia total com ileorretoanastomose-IRA é a melhor opção terapêutica.
Na colite esquerda grave, o tratamento deve ser a colectomia total.
A anastomose primária deve ser evitada nos casos de sépsis peritoneal e pélvica, assim como nos casos
de desnutrição grave.
Estenoplastias devem ser evitadas no cólon.
A bolsa ileal não deve ser indicada rotineiramente na DC, apenas em casos selecionados (pancolite grave
em jovens que recusam a ostomia e não têm doença perianal).
As indicações de cirurgia de urgência na DC são: abdome agudo obstrutivo, hemorragia grave e
persistente, perfuração intestinal, megacólon tóxico e ileíte aguda.
Nos casos de megacólon tóxico refratário às medidas conservadoras (hidrocortisona, ciclosporina e
terapia biológica), a cirurgia indicada é colectomia total sem feitura de anastomose. A reconstrução deve ser
realizada com o sepultamento do reto ou fístula mucosa e feitura de ileostomia terminal.
A dilatação endoscópica de estenoses na DC está associada a altas taxas de complicações.
A doença anal e perianal deve ser tratada com cirurgia apenas quando sintomática.
Na DC anorretoperineal grave, a oxigenioterapia hiperbárica é uma opção útil, podendo ser associada a
antibióticos, imunossupressor e anti-TNF.
A cirurgia na DC anorretoperineal deve ser conservadora, com drenagem de abscessos e colocação de
sedenho, sempre em associação com medidas clínicas. As esfincterotomias devem ser evitadas. Não tratar a
doença perianal grave apenas com ostomia.
PREVENÇÃO DA RECORRÊNCIA PÓS-OPERATÓRIA
Os principais fatores de risco para a recorrência pós-operatória são: tabagismo, pancolite, doença extensa
de delgado, doença perianal fistulizante e ausência de terapia medicamentosa complementar.
Deve-se orientar a suspensão do tabagismo de forma veemente e precoce, ajudando-se o paciente a
alcançar esse objetivo.
No pós-operatório de doença de Crohn de íleo terminal, recomenda-se a realização de colonoscopia entre
6 e 12 meses após a cirurgia, tendo o escore de Rutgeerts(97)como base para a conduta terapêutica, a saber: i0 ausência de lesão ileal; i1 - < 5 úlceras aftoides menores que 5 mm; i2 - > 5 úlceras aftoides intercaladas por
mucosa normal OU lesões maiores focais OU lesões confinadas à anastomose ileocólica, menores que 1 cm; i3 ileíte aftoide difusa com inflamação difusa da mucosa; i4 - ileíte difusa com úlceras maiores, nodularidade e/ou
estenose. Pacientes com doença de Crohn encaminhados para cirurgia de ressecção com anastomose ileocólica
de ALTO risco para recorrência pós-operatória (ex.: < 30 anos, tabagista, doença penetrante, ressecção(ões)
prévia(s), > 100 cm de ressecção, uso de corticoide nos últimos 3 meses, doença de curta duração) devem
receber metronidazol por 3 meses em conjunto com AZA ou 6-MP nas doses habituais; AZA ou 6-MP podem ser
iniciadas ao redor de 2 semanas após a cirurgia. Colonoscopia deve ser realizada 6-12 meses após, e aplicado o
escore de Rutgeerts: nos casos i0 a i2, recomenda-se manter AZA ou 6-MP; nos casos i3 ou i4, a terapia biológica
deve ser considerada. O acompanhamento colonoscópico pode ser feito a cada 1-2 anos. Recomenda-se que
pacientes com BAIXO risco de recorrência pós-operatória (os não incluídos no grupo de alto risco) permaneçam
sem medicação. Colonoscopia deve ser realizada 6-12 meses após, e a classificação de Rutgeerts aplicada.
Casos i0 a i2 podem permanecer sem medicação; nos casos i3 ou i4 recomenda-se a introdução de AZA ou 6-MP
nas doses habituais. Colonoscopia de controle, em seguida, a cada 1-2 anos(98-101) .
Bolsites
Crises de bolsites aumentam com o período de seguimento pós-operatório.
Aproximadamente 30 a 50% dos pacientes submetidos a cirurgia de bolsa ileal por RCU vão desenvolver
bolsites após 10 anos de seguimento.
O diagnóstico de bolsite deve ser feito em bases clínicas, endoscópica e histológica.
O diagnóstico diferencial deve ser feito com cufite, sépsis pélvica e síndrome da bolsa irritável.
Metronidazol na dose de 400 mgr., três vezes ao dia, por duas semanas, é o tratamento de eleição. Na
intolerância, deve-se tratar com ciprofloxacin 500 mg, duas vezes ao dia, por duas semanas.
Se antibióticos forem ineficientes, pode-se utilizar corticosteroides ou mesazalina.
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Quadro 1 - Classificação da retocolite ulcerativa (RCU) quanto à extensão anatômica da inflamação
(avaliação colonoscópica)
RCU distal

RCU esquerda
Pancolite

Proctite – inflamação da mucosa retal até 15 cm da linha
denteada
Proctossigmoidite – inflamação da mucosa até 25-30 cm
da linha denteada
Inflamação da mucosa até a flexura esplênica
(eventualmente, até o cólon transverso distal)
Inflamação da mucosa estendendo-se até o cólon
transverso proximal e adiante

Quadro 2 - Classificação da retocolite ulcerativa inespecífica (RCU) quanto à gravidade do surto agudo
(Truelove & Witts) (102)

1. Número de evacuações/dia
2. Sangue vivo nas fezes
3. Temperatura (°C)

Leve
4

Normal

4. Pulso (bpm)
Normal
5. Hemoglobina (g/dL)
> 10,5
6. VHS* (mm,1.ªhora)
30
VHS = velocidade de hemossedimentação

Moderada
5
+
Valores
intermediários
Intermediário
Intermediária
Intermediária

Grave
6
++
Temp. média noturna >
37,5° C ou  37,8° C em 2
dias, dentro de 4 dias
> 90 bpm
 10,5
> 30

Quadro 3 - Classificação de Montreal para a doença de Crohn (6)
1. Idade do diagnóstico:
( ) A1 < 16 anos
( ) A2 entre 17 e 40 anos
( ) A3 > 40 anos
2. Localização:
L1 ileal
L2 colônica
L3 ileocólica
L4 doença TGI superior isolada (modificador que pode ser adicionado a L1-L3 quando houver,
concomitantemente, doença envolvendo o TGI superior)
3. Comportamento:
B1 – Não estenosante, não penetrante
B2 – Estenosante
B3 – Penetrante
p – modificador de doença perianal (é acrescentado a B1-B3 quando houver doença perianal
concomitante)
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Quadro 4 - Principais manifestações extraintestinais da doença inflamatória intestinal, sua frequência e
relação com atividade da doença. RCU = retocolite ulcerativa inespecífica; CEP = colangite esclerosante
primária; + = relação com atividade inflamatória da doença; - = sem relação com atividade da doença
M ANIFESTAÇÕES

RCUI

CROHN

RELAÇÃO COM ATIVIDADE
DA DOENÇA

Reumatológicas
•

Artralgia/artrite

•

Sacroileíte

5 – 15%

-

•
Espondilite
anquilosante

1 – 6%

-

6 – 30%

15 – 35%

+

Dermatológicas
•

Aftas orais

4 – 25%

10 – 30%

+

•

Eritema nodoso

2 – 5%

até 15%

+

1 – 5%

1 – 2%

+ ou -

•
Pioderma
gangrenoso

Oftálmicas
•

Episclerite

•

Uveíte

2 – 4%

+

0,5 – 3,5%

+ ou -

Hepatobiliares
•

CEP

•

Colelitíase

2 – 8%

1 – 2%

+ ou -

—

15 – 30%

-

2 – 5%

5 – 20%

-

Nefrológicas
•

Nefrolitíase

•

Amiloidose

rara (1%)

-
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Quadro 5 - Índice de atividade (IA) inflamatória na doença de Crohn (DC) (conhecido como CDAI = “Crohn’s
Disease Activity Índex”)
MULTIPLICADO POR
1) Número de evacuações líquidas na última semana

2

2) Dor abdominal (ausente = 0; leve = 1; moderada = 2; grave = 3)
Considerar a soma total dos dados individuais da última semana

5

3) Estado geral (ótimo = 0; bom = 1; regular = 2; mau = 3; péssimo =
4). Considerar a soma total dos dados individuais da última semana

7

4) N.º de sintomas/sinais associados (alistar por categorias: a)
Artralgia/artrite; b) Irite/uveíte; c) Eritema nodoso/pioderma gangrenoso/aftas
orais; d) Fissura anal, fístula ou abscesso; e) Outras fístulas; f) Febre

20
(valor máximo = 120)

5) Consumo de antidiarreico (Não = 0; Sim = 1)

30

6) Massa abdominal (ausente = 0; duvidosa = 2; bem definida = 5)

10

7) “Déficit” de hematócrito: homens: 47-Ht; mulheres: 42-Ht (diminuir
em vez de somar no caso do Ht do paciente ser > do que o padrão)

6

8) Peso*: porcentagem abaixo do esperado (diminuir em vez de
somar se o peso do paciente for maior que o esperado)

1

Soma total (IA da doença de Crohn) = < 150 = Remissão
150 - 250 = Leve
250 - 350 = Moderada
> 350 = Grave
* Peso esperado ou ideal = Altura (m)2 x 25,5 = ____ kg (homens)
Altura (m)2 x 22,5 = ____ kg (mulheres)
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