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RESUMO 
 

A doença inflamatória intestinal (DII) pode afetar negativamente a qualidade de vida de 
indivíduos que a possuem. Poucos são os estudos publicados que abordam as contribuições do 
enfermeiro na promoção da qualidade de vida desses indivíduos. Dessa forma, a presente 
pesquisa tem por objetivo investigar a possível correlação de perfil clínico, de aspectos 
nutricionais, sociais e demográficos com a qualidade de vida de indivíduos com doença 
inflamatória intestinal, acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia do Hospital 
Universitário Antônio Pedro, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro, visando 
contribuir para elaboração de ações e intervenções do enfermeiro que promovam a qualidade 
de vida dos mesmos. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem 
quantitativa.  Realizou-se entrevista com os sujeitos, através da qual foram coletados dados 
sóciodemgráficos, nutricionais e clínicos, sendo também aplicado o Inflammatory Bowel 
Disease Questionnaire (IBDQ), questionário traduzido e validado para a língua portuguesa, 
para avaliação da qualidade de vida de forma mais específica para os aspectos da doença 
inflamatória intestinal. Foi realizada análise dos prontuários dos sujeitos com a intenção de 
ampliar as informações clínicas e sociodemográficas. Os dados foram coletados entre os 
meses de setembro e novembro de 2013, sendo entrevistados nesse período o total de 20 
indivíduos, destes 13 (65%) possuíam o diagnóstico de DC e sete (35%) de RCU. As médias 
de cada domínio e do IBDQ total estiveram além do valor referente à metade das pontuações, 
o que demonstra que os indivíduos com DII, de acordo com os parâmetros investigados, 
apresentam tendência de melhor qualidade de vida. Contudo, foi observada a presença de 
problemas de saúde na população estudada, tais como: alterações gastrointestinais, doenças 
concomitantes, alterações na saúde mental, tabagismo, sedentarismo, obesidade, grande 
número de internação hospitalar por motivos gastrointestinais, desconhecimento quanto ao 
processo de doença concomitante. No cenário da pesquisa, verificou-se que os únicos 
representantes da equipe de enfermagem eram técnicos/auxiliares de enfermagem, que 
possuíam como tarefa a organização do atendimento. Concluiu-se que os fatores que afetam a 
qualidade de vida de indivíduos com DII não são objeto do cuido de enfermagem nesse setor, 
no entanto o enfermeiro possui competências para integrar a equipe de saúde a nível 
ambulatorial e realizar assistência de enfermagem de qualidade, inclusive através da 
realização da consulta de enfermagem ou atividades educativas em saúde no local de espera 
pelo atendimento. Ressalta-se, por fim, que há a necessidade da realização de estudos mais 
aprofundados e detalhados na área para que se possa determinar e avaliar as contribuições do 
enfermeiro para a promoção de saúde, e consequentemente da qualidade de vida dos 
indivíduos com DII.  
 

Palavras-chave: doença inflamatória intestinal, enfermeiro, qualidade de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Inflammatory bowel disease (IBD) may adversely affect the quality of life of individuals with 
this disease. There are few published studies about contributions of nurses in improving the 
quality of life of these individuals. Then , this research aims to investigate the possible 
correlation between clinical profile, nutritional , social and demographic aspects and  the 
quality of life of patients with inflammatory bowel disease as outpatients of Gastroenterology 
at University Hospital Antonio Pedro, in Niterói, Rio de Janeiro, aiming to contribute to the 
elaboration of actions and interventions of nurses that promote quality of life of these 
individuals . This is a cross-sectional descriptive study with a quantitative approach  We 
conducted interviews with the subjects, through which social, demographic, nutritional and 
clinical data were collected , and also applied the Inflammatory Bowel Disease Questionnaire 
(IBDQ ), a  validated and translated questionnaire into Portuguese, to assess quality of life 
with more specific to inflammatory bowel disease aspects.  Patient records were analyzed to 
expand the clinical, social and demographic informations. Data were collected between 
September and November 2013, and during this period a total of 20 individuals was 
interviewed, 13 of these (65 %) had a diagnosis of CD and seven (35 % ) of UC . Averages of 
each domain and total IBDQ were beyond the half of the scores, which demonstrates that 
patients with IBD, according to the parameters investigated, present a trend to better quality 
of life. However, presence of health problems in this population was observed such as: 
gastrointestinal disorders, concurrent diseases, changes in mental health, smoking, sedentary 
lifestyle, obesity, high number of hospitalization for gastrointestinal reasons, unknowledge 
about disease concurrent process. In the research scenario, it was found that the only 
representatives of the nursing staff were nursing technicians/auxiliaries, who had the task of 
organizing the service. It was concluded that factors affecting the quality of life of IBD 
patients are not object of nursing care at this department, however nurses have skills to be 
included to health team of these outpatients and perform nursing care with quality, including 
through nursing consultation or health education activities at the place where patients wait for 
physician consultation. Finally, it is emphasized that there is need to conduct more and 
detailed studies in this area so that can determine and assess the contributions of nurses to 
promote health, and consequently the quality of life of individuals with IBD. 

 
Keywords: inflammatory bowel disease, nurse, quality of life 
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Tem havido um aumento na incidência das DII, relacionando-se principalmente com o 

desenvolvimento social e econômico da população e a ocidentalização do estilo de vida. Os 

Estados Unidos da América (EUA), Inglaterra, Itália, Escandinávia e países do norte da 

Europa são considerados países de alta incidência; países do sul da Europa, África do Sul, 

Austrália e Nova Zelândia são países de incidência intermediária, enquanto que países da Ásia 

e da América do Sul são de baixa incidência (QUILICI et al,

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As doenças inflamatórias intestinais (DII) são um grupo de afecções intestinais 

inflamatórias crônicas idiopáticas. As principais doenças englobadas pelo referido termo são a 

Doença de Crohn (DC) e a Retocolite Ulcerativa (RCU), que representam um significativo 

problema de saúde pública, visto que afetam indivíduos de ambos os sexos e em idade 

produtiva (WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION - WGO, 2009; DANI; 

PASSOS, 2011). 

1

A etiopatogênese das DII ainda não está completamente esclarecida. Sabe-se que 

fatores genéticos e ambientais, tais como a modificação das bactérias luminais e o aumento da 

 2007 apud SOUZA; 

BELASCO; AGUILAR-NASCIMENTO, 2008; DANI; PASSOS, 2011). 

Apesar de o Brasil ainda ser considerado um país de baixa prevalência de DII, estudos 

apontam um aumento gradual dos registros de casos nas últimas décadas. Porém, sabe-se que 

muitas são as dificuldades para se determinar a incidência e prevalência das DII no Brasil, 

visto as deficiências no processo de diagnóstico e nos sistemas de registro de dados e a 

impossibilidade do acesso às informações de fora do sistema público de saúde, não havendo 

informações precisas sobre todas as novas ocorrências e sua dimensão populacional (SOUZA 

et al, 2002; SOUZA; BELASCO; AGUILAR-NASCIMENTO, 2008; OLIVEIRA; 

EMERICK; SOARES, 2010).  

                                                           
1 QUILICI, F.A.; DAMIÃO, A.O.M.C.; SIPAHI, A.M.; ZALTMAN, C.; FLAVIO, S.; MAGALY, G.T.; 
MISZPUTEN, S.J.. Guia prático doença inflamatória intestinal. Rio de Janeiro: Elsevier; 2007 
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permeabilidade intestinal, desempenham um papel importante na má regulação da imunidade 

intestinal, levando a um processo inflamatório crônico e lesão gastrointestinal (WGO, 2009). 

A DC é uma doença inflamatória transmural e recidivante, podendo acometer qualquer 

segmento do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, caracterizando-se por inflamação 

descontínua dos segmentos digestivos acometidos. Possui formas distintas de manifestações 

em cada indivíduo, sendo também considerada sistêmica por apresentar manifestações 

extraintestinais, associadas ou não à atividade da doença digestiva. Já a RCU compromete a 

mucosa do reto e do cólon. Apresenta surtos de remissão e exacerbação, caracterizando-se por 

diarreia e perda de sangue, além de frequentemente haver manifestações extraintestinais 

(DANI; PASSOS, 2011). 

Em geral, o quadro clínico das DII envolve episódios diarreicos, com inúmeras 

evacuações diárias, dor abdominal, podendo haver ainda manifestações extraintestinais como 

perda de peso, mal-estar geral, artrite, artralgia, lesões na pele, mucosas, olhos, fígado, entre 

outros. Devido os sintomas debilitantes, as DII são capazes de afetar aspectos físicos, 

emocionais e sociais dos indivíduos que possuem essas doenças, resultando em importante 

comprometimento da qualidade de vida dos mesmos (DANI; PASSOS, 2011; SOUZA; 

BARBOSA; ESPINOSA; BELASCO, 2011). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a qualidade de vida como a 

“percepção do indivíduo quanto à sua posição na vida no contexto da cultura e sistemas de 

valores em que ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações.” É um conceito amplo que engloba a saúde física da pessoa, seu estado 

psicológico, o nível de independência, as relações sociais e suas crenças (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION - WHO, 1997). 

Além desta, inúmeras são as conceituações para qualidade de vida, havendo desde as 

genéricas, como a da OMS, até as mais específicas. Day e Jankey2

Na área da saúde, a abordagem da qualidade de vida permite compreender os impactos 

(físico e psicossocial) que enfermidades, disfunções ou incapacidades podem causar na vida 

dos indivíduos acometidos, sendo possível conhecer melhor o sujeito e sua adaptação à 

condição em que se encontra. A compreensão sobre a qualidade de vida desses indivíduos 

 (1996 apud Pereira; 

Teixeira; Santos, 2012) distribuem os estudos sobre qualidade de vida a partir de quatro 

abordagens principais: econômica, psicológica, biomédica e geral ou holística.  

                                                           
2 DAY, H.; JANKEY, S.G. Lessons from the literature: toward a holistic model of quality of life. In: 
RENWICK, R.; BROWN, I.; NAGLER, M. (Eds.). Quality of life in health promotion and rehabilitation: 
conceptual approaches, issues and applications. Thousand Oaks: Sage, 1996. 
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constitui importante recurso às decisões e condutas assistenciais realizadas pelas equipes de 

saúde (MORRIS; PEREZ; MCNOE,3

Investigar a possível correlação de perfil clínico (diagnóstico médico – Doença de 

Crohn ou Retocolite Ulcerativa, manifestações clínicas, terapêutica, resultados de exames 

laboratoriais e de imagem e condições patológicas concomitantes, se houver), de aspectos 

nutricionais, sociais e demográficos com a qualidade de vida de indivíduos com doença 

inflamatória intestinal, acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro, visando 

1998 apud SEIDL; ZANNON, 2004). 

Logo, as informações acerca da qualidade de vida de indivíduos com DII podem 

auxiliar os profissionais de saúde em suas decisões e intervenções nessa área. Porém, apenas 

alguns trabalhos com essa abordagem foram publicados no Brasil, o que torna necessário o 

desenvolvimento de novos estudos para a melhor compreensão da realidade desses indivíduos 

(SOUZA; BARBOSA; ESPINOSA; BELASCO, 2011). 

Deste modo, o presente trabalho possui a seguinte investigação: como o enfermeiro 

pode ajudar o cliente com doença inflamatória intestinal a promover sua qualidade de vida? E 

tem como objeto de estudo as ações de enfermagem para a promoção da qualidade de vida de 

com doença inflamatória intestinal, acompanhados no ambulatório de um hospital 

universitário da cidade de Niterói, Rio de Janeiro. 

 

1.1 HIPÓTESES 

H1- O indivíduo com doença inflamatória intestinal, acompanhado no ambulatório de 

Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, situado no município de Niterói, 

Rio de Janeiro, não recebe assistência do enfermeiro, deste setor, de maneira a contribuir para 

a melhoria da sua qualidade de vida. 

H2- Os fatores que afetam a qualidade de vida de indivíduos com doença inflamatória 

intestinal, acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro, não são objeto de cuidado da 

enfermagem deste setor. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

                                                           
3 MORRIS, J.; PEREZ, D.; MCNOE, B.. The use of quality of life data in clinical practice. Qual Life Res 
1998;7: 85 - 91 . 
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contribuir para elaboração de ações e intervenções do enfermeiro que promovam a qualidade 

de vida dos mesmos. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar perfil clínico de indivíduos com doença inflamatória intestinal, 

acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

• Investigar aspectos nutricionais, sociais e demográficos de indivíduos com doença 

inflamatória intestinal, acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

• Aplicar questionário desenvolvido e validado pela literatura para avaliar 

especificamente qualidade de vida de indivíduos com doença inflamatória intestinal, 

acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, situado no município de Niterói, Rio de Janeiro. 

• Correlacionar os dados coletados aos fatores que possam estar afetando a qualidade de 

vida de indivíduos com doença inflamatória intestinal, acompanhados no ambulatório 

de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, situado no município 

de Niterói, Rio de Janeiro. 

• Elencar possíveis ações e intervenções do enfermeiro visando à promoção da 

qualidade de vida de indivíduos com doença inflamatória intestinal, acompanhados no 

ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, situado no 

município de Niterói, Rio de Janeiro. 
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2.1 DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Doença inflamatória intestinal (DII) é um termo utilizado para englobar duas 

categorias principais: a Doença de Crohn (DC) e a Colite Ulcerativa (CU), também conhecida 

como Retocolite Ulcerativa (RCU), que são afecções intestinais inflamatórias crônicas 

idiopáticas e se caracterizam por apresentar aspectos clínico-patológicos que se superpõem e 

outros bem diferenciados (WGO, 2009). 

Como pontua a WGO (2009), a DII é uma doença crônica intermitente, apresentando 

períodos de atividade da doença (exacerbação) e períodos de recidivas (remissão), com isso a 

gravidade dos sintomas varia de leve a severa. Durante a remissão as manifestações clínicas 

muitas vezes podem desaparecer ou diminuir. Em geral, os sintomas apresentados dependem 

da porção comprometida pela doença. De maneira geral, as manifestações que podem ser 

apresentadas são: diarreia (as fezes podem apresentar muco e/ou sangue); constipação; dor ou 

sangramento retal à defecação; urgência para evacuar; tenesmo; câimbras e dor abdominal; 

pode haver náuseas e vômitos (mais na DC que na RCU); febre; perda de apetite; perda de 

peso; fadiga; suores noturnos. 

A RCU é caracterizada por uma inflamação difusa da mucosa e limitada ao cólon. A 

extensão da doença (Figura 1) pode ser dividida em: proctite (colite restrita ao reto), 

proctosigmoidite (resrite ao reto e ao cólon sigmoide), colite esquerda (até a flexura 

esplênica), colite extensiva (até a flexura hepática) e a pancolite (afeta todo o cólon) 

(CARTER; LOBO; TRAVIS, 2004). 
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Figura 1 - Extensão da Retocolite Ulcerativa 

 
Fonte: http://i0.statig.com.br/fw/41/6g/em/416gemshar5gfgfm1qy76eh0a.jpg 

 

E a DC caracteriza-se por uma inflamação transmural descontínua (Figura 2), que 

pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal (da boca ao ânus), podendo ser definida a 

partir da localização (íleo terminal, íleocólica, cólon, gastrointestinal superior) ou pelo padrão 

da manifestação da doença (CARTER; LOBO; TRAVIS, 2004; DANI; PASSOS, 2011). 

 

Figura 2 - Ilustração da inflamação descontínua, característica da Doença de Crohn 

 
Adaptado da fonte: http://www.medicinanet.com.br/imagens/20130117093922.jpg 

 

2.1.1 RETOCOLITE ULCERTIVA 

Wilks e Moxon foram os pioneiros na descrição da retocolite ulcerativa (RCU), em 

1875, na Inglaterra. Por muitos anos, a RCU foi considerada como exclusiva da Europa e da 

América do Norte, porém atualmente está claro que trata-se de uma doença de caráter 

universal, havendo um aparente aumento de sua incidência na América do Sul e na América 

Central, ao passo que os recursos médicos e diagnósticos crescem (DANI; PASSOS, 2011). 
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A RCU tem ocorrência mundial e o aumento da sua incidência vem ocorrendo 

nitidamente com paralelismo entre o desenvolvimento socioeconômico da população e a 

ocidentalização do estilo de vida. Anualmente, para cada 100.000 habitantes, na Europa a 

incidência de colite ulcerativa é de 10 a 20 novos casos, enquanto que na América do Norte é 

de 2 a 14. Nos Estados Unidos da América (EUA) e em países do Norte da Europa, a 

incidência é de 3 a 5 vezes maior que nos países do sul (LANGAN et al, 2007; SZIGETHY, 

MCLAFFERTY, GOYAL, 2010; DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.1.1 Aspectos Epidemiológicos 

 Essa relação das incidências nos países do norte e do sul aponta que fatores ambientais 

e estilo de vida são importantes na etiologia da RCU. No Brasil, poucos são os dados e os 

estudos populacionais acerca desta doença (DANI; PASSOS, 2011). 

RCU pode ocorrer em qualquer momento da vida, porém seu início é mais comum 

entre 15 e 40 anos, com um segundo pico de incidência entre 50 e 80 anos, apresentando 

distribuição semelhante em ambos os sexos. Nos homens, há uma distribuição etária com dois 

picos, um entre os 15 e 35 anos e outro entre os 60 e 70 anos. Nas mulheres, a faixa etária 

mais acometida é dos 15 aos 35 anos (HEAD; JURENKA, 2003; LANGAN et al, 2007; 

SOUZA, BELASCO, AGUILAR-NASCIMENTO, 2008; DANI; PASSOS, 2011). 

 

Ao longo dos últimos anos, pesquisadores vêm compreendendo mais a etiopatogênese 

da RCU, destacando que fatores ambientais, genéticos, a microbiota intestinal e o sistema 

imunológico estão envolvidos e funcionalmente integrados na etiologia da reação inflamatória 

crônica, característica das DII. Acredita-se que a RCU possa resultar de uma resposta 

imunológica exagerada da mucosa do cólon a antígenos luminais, possivelmente microbianos, 

em indivíduos com predisposição genética (DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.1.2 Etiopatogênese 

Dentre os fatores ambientais, destacam-se aqui a dieta, infecções e fumo. Em relação à 

dieta, substâncias como bebidas à base de cola, açúcar refinado, chocolate e dietas com 

poucas fibras e ricas em gorduras têm sido relacionadas à RCU, logo, o consumo destes 

produtos representaria um possível fator de risco. Alguns estudos recentes indicam que a falta 

de leite materno poderia ser associada ao desenvolvimento da RCU. Apesar destes resultados, 

ainda não está clara a associação da dieta à etiopatogênese da RCU, sendo necessário o 

desenvolvimento de mais estudos nesta área (TJONNELAND et al, 2009; DANI; PASSOS, 

2011). 
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Quanto à possível relação de infecções na etiologia da RCU, acredita-se que devido à 

natureza inflamatória das DII fica muito propenso se pensar na infecção como fator causal, 

principalmente por muitos aspectos lembrarem a reação tecidual causada no intestino por 

agentes conhecidos. Porém, pesquisas para vírus, bactérias e fungos não foram capazes de 

demonstrar uma relação causa-efeito específica para determinadoo agente (DANI; PASSOS, 

2011). 

Sabe-se que, em modelos experimentais de RCU, animais que cresceram e foram 

mantidos em ambiente livre de bactérias não desenvolveram a doença. Também constatou-se 

que diferentes padrões fenotípicos de colite surgiram em modelos de animais com espécies 

específicas de bactérias. Por outro lado, tem sido visto que bactérias comensais podem exercer 

algum efeito protetor na mucosa intestinal (DANI; PASSOS, 2011). 

Contudo, apesar de ainda não ter sido possível determinar cepas bacterianas 

específicas relacionadas diretamente à etiologia RCU, pesquisadores vêm obtendo resultados 

que estreitam cada vez mais essa associação.  Em sua revisão de literatura, Friswell, Campbell 

e Rhodes (2010) trazem estudos que demonstram uma possível relação da enterite bacteriana 

aguda com o início ou exacerbação da RCU e agentes causais como Clostridium difficile, 

Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni e Salmonella. Rowan e colaboradores (2009) 

realizaram uma revisão de literatura, trazendo as Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) como 

um fator ambiental na RCU.  

Em relação ao hábito tabagista, desde a década de 1980, estudos para avaliar a relação 

do fumo com o desenvolvimento da RCU vêm sendo realizados e trazem algumas conclusões, 

como a RCU ser de 2 a 6 vezes mais frequente em não fumantes; 65% terem desenvolveram a 

doença após pararem de fumar. Possíveis explicações para esta associação seriam: redução do 

fluxo sanguíneo na mucosa retal; diminuição na produção de radicais livres e na secreção de 

eicosanoides; alteração na aderência da camada de muco; efeitos imunossupressores e efeitos 

ansiolíticos (DANI; PASSOS, 2011). 

Conforme Dani e Passos (2011), estudos mais recentes confirmam o efeito protetor do 

fumo, tanto no surgimento da doença quanto no seu curso clínico e no aparecimento das 

manifestações extraintestinais. Asakura e colaboradores (2008), em seu estudo de revisão de 

literatura, encontraram que a ocorrência de RCU aumentou ao se cessar o hábito de fumar e 

diminuiu com a prática do fumo. Contudo, Dani e Passos (2011) ressaltam que o emprego de 

nicotina na terapêutica de pacientes com a RCU tem se mostrado inútil. 

No que se refere aos fatores genéticos, nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido 

realizadas buscando genes que predisponham à DII. A partir de técnicas de amplificação de 
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genoma para identificar Locus de suscetibilidade, foi encontrado na RCU apenas um possível 

Locus, o denominado IBD2, localizado no cromossomo 12. Porém, tal achado ainda necessita 

de maiores confirmações para se verificar sua ligação com a doença (DANI; PASSOS, 2011). 

Diversas evidências podem sugerir que fatores genéticos realmente estejam envolvidos 

na etiopatogênese da RCU, como a história familiar e ocorrência da doença em gêmeos, 

principalmente em monozigóticos; associação com síndromes ou doenças comprovadamente 

genéticas; correlação com marcadores genéticos. Muitos marcadores genéticos (como HLA, 

autoanticorpos, aumento da permeabilidade intestinal, anormalidades da mucina) têm sido 

estudados, mas ainda não há resultados suficientes que determinem definitivamente que os 

fatores genéticos sejam responsáveis pela gênese da doença (DANI; PASSOS, 2011). 

No que tange os fatores imunológicos, tem-se que a boa resposta terapêutica aos 

corticoesteroides e a associação entre a RCU e outras doenças imunológicas (por exemplo, 

uveíte, eritema nodoso, lúpus eritematoso sistêmico, presença de autoanticorpos anticólon no 

soro de indivíduos com a doença) são sugestivas para se relacionar sua etiologia a um 

componente imunológico. Porém, as pesquisas ainda não conseguiram esclarecer totalmente 

este aspecto. É sabido atualmente que os principais elementos imunológicos relacionados à 

patogênese da RCU são o microbioma, o epitélio intestinal e a resposta inflamatória (DANI; 

PASSOS, 2011). 

O microbioma é a microbiota intestinal, composta por diversos microrganismos que 

afetam o desenvolvimento do sistema imunológico intestinal, além de fornecer energia e 

modular o metabolismo energético. A microbiota é adquirida a partir do nascimento, se 

alterando rapidamente no primeiro ano de vida. No adulto, a microbiota é bem diferenciada de 

um indivíduo para outro e é relativamente estável, se alterando em resposta a fatores 

ambientais e na doença. A interação entre o microbioma e o hospedeiro pode resultar em 

efeitos benéficos, ou ainda em efeitos deletérios, estimulando a inflamação intestinal. Um 

grande número de microrganismos vem sendo associado à gênese da DII, porém nenhum foi 

confirmado ainda (DANI; PASSOS, 2011). 

Após publicar uma revisão abordando a relação das BRS com a RCU, Rowan e 

colaboradores (2010), em estudo a partir de biópsias do cólon de indivíduos saudáveis e de 

indivíduos com RCU, detectaram que a presença de subespécies de Desulfovibrio (espécie 

predominante entre as BRS e componente da microbiota intestinal) é maior neste segundo 

grupo de indivíduos.  

O epitélio intestinal, como descrevem Dani e Passos (2011), se encontra entre o 

microbioma e o tecido linfoide do sistema gastrointestinal e desempenha um papel 
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fundamental na formação de resposta imunológica da mucosa. As células epiteliais formam 

uma barreira, impedindo a entrada excessiva de bactérias e outros antígenos do lúmen para a 

circulação. A eficácia desta barreira depende das junções intercelulares que “selam” o espaço 

entre as células epiteliais adjacentes (espaço paracelular) e as junções firmes que são 

elementos essenciais para este “selo”.  

Essas junções celulares (ou tight junctions, em inglês) também são relacionadas à 

possível etiopatogênese da RCU. Chichlowski e Hale (2008) trazem, em seu artigo de revisão, 

que ocorre a redução da expressão de junções celulares na DII, sendo acompanhada de um 

aumento na permeabilidade intestinal. Isso aumenta a possibilidade de os antígenos luminais 

entrarem em contato com as células imunes da lâmina própria. Em sua pesquisa, Poritz4

Esse aumento do número de células inflamatórias na mucosa leva a um aumento do 

fator de necrose alfa, da interleucina-1-β, do interferon gama e de outras citocinas. O sistema 

imunológico, inicialmente a partir de mecanismos inatos, possui uma rápida resposta, 

secretando muco, peptídeos antimicrobianos, imunoglobulina A e outras proteínas. 

Posteriormente, entram em cena outras células, como as células T helper (Th1, Th2 e Th17) e 

outros subgrupos de células regulatórias, como a células CD4, resultando numa secreção de 

 e 

colaboradores (2007 apud Chichlowski e Hale, 2008) utilizou modelo de colite experimental 

induzida por DSS  (dextran sulfato de sódio) e sugeriu que as alterações nas junções celulares 

aconteceram antes e não como conseqüência do início da inflamação intestinal, sendo essa 

mudança um facilitador para o desenvolvimento da infiltrado inflamatório.   

No epitélio intestinal há ainda as chamadas células especializadas, como as células de 

Paneth, que ajudam a proteger contra invasão bacteriana através da secreção de peptídeos 

antimicrobianos (por exemplo, as defensinas alfa) (DANI; PASSOS, 2011). 

Quanto a relação da resposta inflamatória com a etipatgênese da RCU, sabe-se a 

lâmina própria da mucosa intestinal possui uma complexa população de células imunológicas 

responsáveis por manter o equilíbrio entre as necessidades de tolerância imunológica em 

relação à microbiota com a necessidade de defesa contra patógenos. A RCU tem como 

principal característica de seu processo inflamatório uma pronunciada infiltração na lâmina 

própria de células imunes inatas (tais como neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, 

células natural killer) e de células adaptativas (linfócitos B e T), como afirmam Dani e Passos 

(2011). 

                                                           
4 PORITZ LS, GARVER KI, GREEN C, FITZPATRICK L, RUGGIERO F, KOLTUN WA. Loss of the tight 
junction protein ZO-1 in dextran sulfate sodium induced colitis. J Surg Res 140: 12–19, 2007. 
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diversas citocinas. Entender este complexo conjunto de elementos imunológicos associado 

aos complexos componentes genéticos é, com certeza, o caminho para esclarecer a patogênese 

desta doença (DANI; PASSOS, 2011). 

 

2.1.1.3 Classificação 

A Classificação de Montreal permite definir sub-grupos de acordo com a extensão da 

RCU (Tabela 1): proctite ulcerativa; colite ulcerativa esquerda (ou colite ulcerativa distal); e 

colite ulcerativa extensiva (ou pancolite). (SATSANGI; SILVERBERG; VERMEIRE; 

COLOMBEL, 2006). 

 

Tabela 1 - Classificação de Montreal para Retocolite Ulcerativa 
Extensão Anatomia 

E1 Proctite ulcerativa 
envolvimento limitado ao reto, ou seja, a extensão 
proximal da inflamação é distal à junção 
retossigmoide 

E2 Colite ulcerativa esquerda (colite 
ulcerativa distal) 

envolvimento limitado a uma porção colorretal 
distal até a flexura esplênica 

E3 Colite ulcerativa extensiva 
(pancolite) 

envolvimento de porções proximais à flexura 
esplênica 

Adaptado de Satsangi e colaboradores (2006) 
 

A RCU pode ser ainda classificada de acordo com sua gravidade como leve, moderada 

ou grave, a partir dos seguintes critérios: albumina, temperatura, número de evacuações ao 

dia, VHS (velocidade de hemossedimentação), hematócrito, pulso e perda de peso (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Índice de gravidade da Retocolite Ulcerativa 
Sinal ou sintoma Doença Leve Doença Moderada Doença Grave 

Albumina (g/L) Normal 3,0 – 3,5 < 3,0 
Temperatura corporal (ºC) Normal 37,2 – 37,8 > 37,8 
Número de evacuações/dia < 4 vezes 4 – 6 > 6 
VHS (mm/h) < 20 20 – 30 > 30 
Hematócrito (%) Normal 30 – 40 < 30 
Pulso (bpm) < 90 90 – 100 > 100 
Perda de peso (%) Nenhuma 1 – 10 > 10 

Adaptado de Chang; Chen5 (2004 apud DANI; PASSOS, 2011) 
 

                                                           
5 CHANG, IC.; CHEN, R.D.. Medical management of severe Ulcerative Colitis. Gastroenterol. Clin. North Am., 
2004; 33:236 

2.1.1.4 Manifestações Clínicas 



20 

As manifestações clínicas da RCU são variáveis e dependem da extensão e intensidade 

das lesões. Inicialmente, os indivíduos podem apresentá-la de maneira insidiosa ou abrupta, e 

a evolução é geralmente crônica, com surtos de exacerbação intercalados com períodos de 

remissão. A manifestação mais comum é a diarreia, caracterizada por inúmeras evacuações ao 

dia, em geral com fezes líquidas, apresentando muco, sangue e pus. O indivíduo também pode 

apresentar cólicas abdominais, febre, perda de peso e mal-estar (DANI; PASSOS, 2011). 

O quadro clínico também pode incluir manifestações extraintestinais (presentes em 

20% dos sujeitos com RCU), tais como artrite ou artralgia, lesões cutâneas, lesões na mucosa 

oral, manifestações oculares (episclerite, uveíte e irite) e acometimento hepático (DANI; 

PASSOS, 2011).  

A presença de determinadas manifestações clínicas associadas a outros fatores, como 

achados endoscópios, são utilizados em diferentes índices que mensuram se a doença está em 

atividade ou remissão. Um deles é o Índice de Sutherland (também conhecido como UCDAI, 

do inglês Ulcerative Colitis Disease Activity Índex). Como mostra o Quadro 2, esse índice 

considera os seguintes elementos: frequência das evacuações; sangramento retal; aspecto da 

mucosa (a partir de colonoscopia ou retossigmidoscopia); e qualificação do médico (WGO, 

2009; TRAVIS et al, 2011). 

 

Quadro 2 - Índice de Sutherland de atividade para Retocolite Ulcerativa (Sutherland6 et 
al, 1987 apud WGO, 2009)   

PONTUAÇÃO 0 1 2 3 

Freqüência das evacuações Normal 
1 – 2 

vezes/dia > 
normal 

3 – 4 
vezes/dia > 

normal 

5 vezes/dia > 
normal 

Sangramento retal Não Fios Óbvio Quase todo 
sangue 

Aspecto da mucosa  Normal Friabilidade 
leve 

Friabilidade 
moderada 

Exsudação, 
sangramento 
espontâneo 

Qualificação do médico Normal Leve Moderada Severa 
Pontuação da atividade da doença – é a soma das pontuações dos itens: 2 = remissão; 3 a 5 = leve; 6 a 10 = 
moderadamente ativa; 11 a 12 = severa 

 

Ainda não dispõe-se de nenhum marcador patognomônico da RCU, logo, o 

diagnóstico é, em geral, feito através da avaliação conjunta do quadro clínico, dos achados 

laboratoriais, radiológicos (radiografia simples de abdômen e o enema opaco), endoscópicos 

2.1.1.5 Diagnóstico 

                                                           
6 SUTHERLAND et al, Gastroenterology 1987;92:1894–8 
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(colonoscopia e retossigmoidoscopia) e histológicos. Os exames laboratoriais, apesar de não 

serem específicos, auxiliam tanto na avaliação global do cliente, quanto na determinação do 

grau de atividade da doença, permitindo uma avaliação da resposta terapêutica (DANI; 

PASSOS, 2011).  

 

 Para definir o plano terapêutico para os pacientes com RCU, é essencial conhecer a 

gravidade, localização e extensão da doença, a resposta sintomática individual, a tolerância à 

intervenção medicamentosa, o acesso dos pacientes a opções diagnósticas e tratamento, além 

da evolução e duração da doença no passado (com o número de recidivas no ano presente). 

Tais aspectos possibilitam um tratamento mais individualizado, escolhendo-se as melhores 

opções em cada grupo terapêutico (WGO, 2009; DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.1.6 Tratamento 

O tratamento da RCU se dá por manejo clínico e, quando necessário, cirúrgico 

(ileostomias e/ou colostomias, temporárias ou definitivas). O tratamento clínico, além da 

terapia medicamentosa e das orientações dietéticas, pode incluir reposição hidreletrolítica, 

transfusão de sangue e suporte nutricional, dependendo do quadro (DANI; PASSOS, 2011). 

Segundo a Portaria SAS/MS nº 861, de 04 de novembro de 2002, do Ministério da 

Saúde, o tratamento farmacológico da RCU compreende aminossalicilatos orais e por via 

retal, corticóides e imunossupressores. É realizado de maneira a tratar a fase aguda e, após, 

manter a remissão, tendo o maior objetivo a redução da sintomatologia (BRASIL, 2002). 

Dentre os derivados salicílicos, a sulfasalazina é a droga de escolha. A sulfasalazina, a 

partir da metabolização bacteriana no cólon, é desdobrada em sulfapiridina e ácido 5-

aminossalicílico (5-ASA ou mesalazina), que é o princípio ativo. Uma das várias ações do 5-

ASA é a inibição da produção de leucotrienos e de anticorpos, além de assimilar radicais 

livres (BRASIL, 2002; DANI; PASSOS, 2011). 

Pacientes refratários aos aminossalicilatos ou aqueles com doença de intensidade 

moderada a grave podem alternativamente usar prednisona, um corticoide tradicional. Porém, 

devido os efeitos colaterais dos corticoides tradicionais (como o aumento do apetite e peso, 

edema, insônia, Cushing, osteoporose, diabetes, hipertensão entre outros), não recomenda-se a 

utilização destes na manutenção da doença. Logo, os pacientes que não respondem 

completamente ou que não conseguem reduzir a dose da prednisona sem recorrência devem 

utilizar drogas alternativas, como os imunomoduladores (BRASIL, 2002; DANI; PASSOS, 

2011). 
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No grupo dos imunomoduladores (ou imunossupressores), usualmente são adotados 

azatioprina (AZA), 6-mercaptopurina (6-MP), ciclosporina e o metotrexato. A AZA e a 6-MP 

inibem a atividade de linfócitos T e B, além de células NK (natural killer), além de induzir 

apoptose celular.  A ciclosporina reduz a produção de interleucina-2 pelas células T-auxiliares 

(T-helper). O Metotrexato é um antagonista do folato e interfere na síntese de DNA, também 

agindo sobre a atividade de citocinas e mediadores inflamatórios (DANI; PASSOS, 2011). 

 

2.1.2 DOENÇA DE CROHN 

 A DC foi descrita pela primeira vez em 1932, por Crohn, Ginzburg e Oppeheimer, e 

passados mais de 80 décadas esta doença ainda possui muitos pontos a serem desvendados, 

como detalhes acerca de sua etiopatogênese e tratamento. (DANI; PASSOS, 2011). 

 Esta é uma doença inflamatória transmural e recidivante, caracterizada por inflamação 

descontínua, podendo acometer qualquer segmento do trato gastrointestial (da boca ao ânus), 

e com formas distintas de manifestações em cada indivíduo (luminal, penetrante ou 

fistulizante). Pode também ser considerada uma doença sistêmica devido às manifestações 

extra-intestinais que podem ou não estar ligadas à atividade da DC (DANI; PASSOS, 2011). 

 

 A incidência da DC na Ásia e América do Sul é de 1 por 100.000, provavelmente 

esteja aumentando; na Europa Meridional e África do Sul é de 1–3 por 100.000; na Nova 

Zelândia e Austrália é de 16 por 100.000; no Canadá é de 14 por 100.000; e nos EUA é de 7 

por 100.000. A prevalência da DC parece ser mais alta nas áreas urbanas que nas rurais e em 

classes socioeconômicas mais elevadas, porém na Brasil não há associação com classe social 

(WGO, 2009; DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.2.1 Aspectos Epidemiológicos 

 No adulto, a DC possui distribuição bimodal quanto à idade, tendo um maior pico 

entre os 20 e 40 anos e um menor pico de 60 a 80 anos. Considera-se a predisposição familiar 

como o fator mais importante para o desenvolvimento da DC (DANI; PASSOS, 2011). 

 

Considera-se a DC idiopática, pois, até o momento, não foi identificado um agente 

patológico específico. Assim, são considerados diferentes fatores em sua etiologia, tais como 

os fatores ambientais, genéticos e imunológicos (DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.2.2 Etiopatogênese 

Dentre os fatores ambientais, a amamentação na infância, infecções intestinais, 

agentes microbianos (tais como Mycobacterium avium paratuberculosis, Escherichia coli, 
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Clostridium difficile), dieta (carne, peixe, açúcares/doces, gorduras), o hábito de fumar, 

ocupação, poluição e estresse tem sido usualmente citados como fatores relacionados à DC. 

Acredita-se que a DII seja resultado de uma interelação entre um ou mais fatores ambientais 

em indivíduos com predisposição genética (ASAKURA et al, 2008; FRISWELL; 

CAMPBELL; RHODES, 2010; HANSEN et al, 2010; DANI; PASSOS, 2011). 

No que concerne aos fatores genéticos, a história familiar positiva de DC é o fator 

mais importante. Fatores genéticos e familiares são mais claramente observados em casos que 

se iniciam antes dos 20 anos, enquanto presume-se que em pacientes mais velhos, sejam os 

fatores ambientais os mais ligados à patogênese da DC (DANI; PASSOS, 2011). 

Quanto aos fatores imunológicos, sabe-se que a inflamação da mucosa característica 

da DC resulta de uma cascata de eventos iniciados pelo antígeno, ainda não especificado. 

Talvez componentes habituais da microbiota possam desencadear ou contribuir para a doença 

(DANI; PASSOS, 2011). 

De forma geral, atualmente a hipótese mais considerada é a de que indivíduos 

geneticamente predispostos apresentam resposta imunológica inadequada na mucosa 

intestinal frente a diferentes estímulos ambientais (DANI; PASSOS, 2011). 

A partir de uma lesão transitória na mucosa intestinal causada por infecções entéricas 

bacterianas ou virais, toxinas ambientais ou drogas anti-inflamatórias não esteroides, em 

indivíduos predispostos geneticamente, há uma falha na imunorregulação, que leva à 

amplificação da resposta inflamatória, resultando em inflamação crônica, destruição tecidual, 

fibrose e ocorrência de danos irreversíveis. Por outro lado, esta lesão transitória em indivíduos 

não suscetíveis geneticamente há uma supressão suficiente da cascara imunológica, havendo 

uma rápida resolução do processo inflamatório e reparação total do dano tecidual (DANI; 

PASSOS, 2011). 

 

 A patogênese da DC tem tido como base o aumento da permeabilidade intestinal, o 

que leva a um aumento da carga de antígenos pelo sistema imune da mucosa, iniciando e 

perpetuando a inflamação (DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.2.3 Fisiopatologia 

 A DC pode afetar qualquer área do intestino e a primeira anormalidade visível é o 

aumento dos folículos linfoides com um anel de eritema em volta (chamado de sinal do anel 

vermelho), que leva à ulceração aftoide. A partir disso, há a progressão para ulcerações 

profundas, fissurando, com aspecto de “pedra de calçamento”, fibrose, estenose e fistulização 

(DANI; PASSOS, 2011). 
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 A inflamação e fibrose favorecem a estenoses intestinais, com sintomas obstrutivos ou 

perfuração local da parede intestinal, podendo evoluir com a formação de abscesso. A dor 

abdominal no início da doença é resultante da obstrução funcional, devido a espasmo e 

edema. Posteriormente essa obstrução torna-se orgânica por fibrose e estenose. A inflamação, 

por ser transmural, compromete a camada serosa, lesando terminações nervosas, o que 

intensifica e perpetua a dor de acordo com a evolução da doença (DANI; PASSOS, 2011). 

 Quando a inflamação da mucosa, edema, fibrose e obstrução linfática localizam-se no 

intestino delgado, podem provocar os chamados fenômenos disabsortivos, pois a lesão 

compromete a absorção de nutrientes. Esses fenômenos são depleção de potássio, 

hipoalbunemia e anemia. Quando a lesão ocorre no intestino grosso, há perda de proteínas 

através do exsudato, decorrente do processo inflamatório e da alteração da função absortiva 

(de água e sódio). A carência de zinco pode acompanhar essa perda entérica excessiva. 

(DANI; PASSOS, 2011). 

 

 A classificação da DC sofreu algumas modificações ao longo das últimas décadas, 

sendo a mais atual a de Montreal. A Classificação de Montreal (Tabela 2) foi proposta no 

Congresso Mundial de Gastrenterologia de 2005, tendo como base a Classificação de Viena, 

anteriormente vigente (desde 1998) (SATSANGI et al, 2006;  TORRES et al, 2010; REBELO 

et al, 2011). 

2.1.2.4 Classificação 

 A Classificação de Viena classificava a DC de acordo com os seguintes parâmetros 

fenotípicos: a idade de diagnóstico (A - age), localização da doença no trato gastrointestinal 

(L - location) e o seu comportamento clínico (B - behaviour).  A Classificação de Montreal 

manteve esses três aspectos, mas realizou modificações nas categorias de cada parâmetro, 

permitindo uma caracterização fenotípica mais específica da doença (SATSANGI et al, 2006;  

TORRES et al, 2010; REBELO et al, 2011). 
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Tabela 2 – Classificação de Montreal para Doença de Crohn 
Idade de diagnóstico (A)   
 A1 ≤ 16 anos 
 A2 17 – 40 anos 
 A3 > 40 anos 
Localização (L)   
 L1 Íleo terminal 
 L2 Cólon 
 L3 Íleo-cólon 
 L4* Trato gastrointestinal superior 
Comportamento (B)   
 B1 Não-estenosante, não-penetrante 
 B2 Estenosante 
 B3 Penetrante 
 p Modificador/adaptador de doença perianal** 
* L4 é um modificador/adaptador que pode ser somado a L1-L3 quando a doença está presente 
concomitantemente no trato gastrointestinal superior 
** “p”  pode ser somado a B1-B3 quando há presença de doença perianal concomitante 

Adaptado de Satsangi e colaboradores (2006) e de Rebelo e colaboradores (2011) 
 
 
 A ilustração abaixo (Figura 3) exemplifica as categorias dos parâmetros L e B da 
Classificação de Montreal. 
 
Figura 3 - Esquematização das categorias L e B da Classificação de Montreal para a 
Doença de Crohn 

 
Adaptado da fonte:  http://researchonmedical.com/2013/07/10-guidelines-about-diet-modification-and-

nutritional-management-in-crohn-disease/ 
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 Assim como a RCU, a DC também possui índices para avaliar se a doença está em 

remissão ou atividade e graduá-la.  Uma maneira de mensuração é através do Índice de 

Harvey-Bradshaw (IHB) simplificado (Quadro 3). Como destaca Brasil (2010), embasado em 

Harvey

2.1.2.5 Manifestações Clínicas 

 A DC apresenta fases, e as manifestações clínicas variam de acordo com as mesmas. O 

quadro clínico depende da duração, localização, extensão, atividade da doença e presença ou 

não de complicações, o que o torna bastante variado. Os sintomas mais comuns são dor 

abdominal (cuja região varia com o local da lesão), febre, diarreia, perda de peso e doença 

perianal (possui três formas – lesão de pele; lesão do canal anal; e fístula) (DANI; PASSOS, 

2011). 

 Além destas, indivíduos com DC frequentemente apresentam manifestações extra-

intestinais. Muitas destas manifestações são relacionadas com exacerbações da doença, já 

outras seguem curso independente. Fadiga, febre e emagrecimento além de outras 

manifestações sistêmicas são notadas em grande parte dos pacientes com DC, podendo haver 

também um comprometimento de órgãos-alvo, como articulações, pele e mucosas, olhos, 

fígado e rins (DANI; PASSOS, 2011). 

7 (1980) e em Sandborn8

 

 e colaboradores (2002), esse índice é mais simples, sendo um 

padrão-ouro para a caracterização dos estágios da DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 HARVEY RF., Bradshaw JM. A simple index of Crohn’s disease activity. Lancet 1980;1:514. 
8 SANDBORN, W.J., et al., A review of activity indices and efficacy endpoints for clinical trials of medical 

therapy in adults with Crohn's disease. Gastroenterology, 2002. 122(2): p. 512-30. 
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Quadro 3 - Índice de Harvey-Bradshaw simplificado para avaliar atividade da Doença 

de Crohn 

VARIÁVEL PONTUAÇÃO 

Bem-estar geral  

0 = muito bem  
1 = levemente comprometido  
2 = ruim  
3 = muito ruim  
4 = péssimo  

Dor abdominal 

0 = nenhuma  
1 = leve  
2 = moderada  
3 = acentuada  

Diarreia 1 para cada evacuação líquida por dia 

Massa abdominal 

0 = ausente  
1 = duvidosa  
2 = definida  
3 = definida e dolorosa  

Complicações 

1 para cada item:  
- Artralgia  
- Uveíte  
- Eritema nodoso  
- Úlceras aftosas  
- Pioderma gangrenoso  
- Fissura anal  
- Nova fístula  
- Abscesso  

TOTAL - Soma da pontuação de cada variável: ≤ 4 = remissão; 5 a 8 = 
moderadamente ativo; ≥ 9 = marcadamente ativo. 

Adaptado de Harvey7 (1980) apud Brasil (2010) e de WGO (2009) 
 

 Mesmo com os avanços tecnológicos, o diagnóstico da DC continua eminentemente 

clínico, dependendo da experiência clínica do gastroenterologista, do endoscopista e do 

patologista, a partir de dados macroscópicos e histológicos do trato gastrointestinal alto e 

baixo, excluindo-se as outras possibilidades diagnósticas (DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.2.5 Diagnóstico 

 Os exames laboratoriais (exames de sangue, exames de fezes e testes sorológicos 

específicos) são utilizados frequentemente para avaliar a atividade, o prognóstico, as 

manifestações hepáticas e pancreáticas, os fenômenos disabsortivos, o estado nutricional e 

afastar a hipótese de outras doenças (DANI; PASSOS, 2011). 

 Os exames de imagem incluem radiografias simples de abdome (em pé, deitado, 

decúbito lateral com raios horizontais), que são essenciais quando há suspeita de obstrução 

intestinal. O exame contrastado do esôfago, estômago e duodeno pode apontar algum sinal de 

espessamento da mucosa ou estreitamento da luz intestinal. A fluoroscopia é de importância 
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central no diagnóstico da DC do intestino proximal ao íleo terminal, revelando estenoses, 

ulcerações e fistulizações. Podem ser utilizados ainda a ultrassonografia, a tomografia 

computadorizada (TC) de abdome, ressonância magnética (RM) e a enterografia por TC ou 

RM (DANI; PASSOS, 2011). 

 Dentre os exames endoscópicos, há as opções de enteroscopia e colonoscopia, além de 

endoscopia virtual do intestino delgado e colonoscopia virtual (DANI; PASSOS, 2011). 

 

 O tratamento da DC consiste em medidas nutricionais, farmacológicas e de suporte, e 

quando necessário o paciente pode ser submetido a um tratamento cirúrgico. De forma geral, 

a terapêutica varia com o nível de gravidade da doença. Nas formas leves, realiza-se um 

tratamento ambulatorial, com retirada de lactose, sacarose e dieta hipoalergênica, diminuindo 

o consumo também de fibra vegetal (DANI; PASSOS, 2011). 

2.1.2.6 Tratamento 

 Nas formas moderadas, desde o início ou após um surto grave, recomenda-se repouso 

relativo, regime hospitalar ou não, dieta líquida, passando posteriormente pastosa, isenta de 

lactose, sacarose e hipoalergênica, também reduzindo a fibra vegetal (DANI; PASSOS, 2011). 

 Nas formas graves, num surto inicial ou reagudizado em que há hemorragia maciça ou 

megacólon tóxico, o paciente deve ser submetido e mantido em cuidados intensivos, para que 

se monitore a possa corrigir a anemia aguda, hipotensão e distúrbios eletrolíticos. Com isso, 

hidratação, transfusão de sangue e plasma, reposição de albumina, pausa alimentar com 

nutrição parenteral total, sondagem nasogástrica contínua e repouso não medidas essenciais. E 

conforme a situação, pode ser indicada uma cirurgia de urgência (DANI; PASSOS, 2011). 

 No mercado brasileiro, o tratamento farmacológico dispõe de corticoides (como 

prednisona, budesonida e hidrocortisona), aminossalicilatos (como sulfasalazina e 

mesalazina), imunossupressores (tais como azatioprina, 6-mercaptopurina e metotrexate), 

antimicrobianos (por exemplo, metronidazol, ciprofloxacina) e biológicos (que incluem 

infleximabe e adalimumabe) (DANI; PASSOS, 2011). 

 Também é realizado o tratamento farmacológico sintomático, a partir de antidiarreicos 

(quando não há doença fulminante), analgésicos (como acetaminofeno ou codeína se 

necessário), suplementação de multivitaminas para todos, suplementação de vitamina D e 

cálcio em usuários de corticosteroides, suplementação de ferro oral (caso não tolerado, 

intramuscular ou intravenoso), nos casos de anemia ferropriva (DANI; PASSOS, 2011). 
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2.2 IMPACTO DA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL NA QUALIDADE DE 

VIDA DOS INDIVÍDUOS QUE A POSSUEM 

 

Guyatt, Feeny e Patrick9

A DII possui sintomas debilitantes e compromete a qualidade de vida do indivíduo. Os 

principais sintomas são diarreia, dor abdominal, hemorragia gastrointestinal, perda de peso, 

carência de nutrientes e fadiga. Os sintomas apresentados podem gerar mudanças de grande 

impacto nas atitudes e condutas, nos aspectos físicos, emocionais e sociais. A DC e a RCU 

podem causar limitações no estilo de vida, afetando consequentemente a qualidade de vida 

dos seus portadores (GHOSH; MITCHELL

 (1993 apud Souza; Barbosa; Espinosa; Belasco, 2011) 

compreendem que a mensuração da qualidade de vida é um parâmetro importante a ser 

considerado para avaliação do impacto causado por doenças crônicas. As alterações 

decorrentes dessas doenças, ainda que forneçam importantes informações para o clínico, 

podem levar a efeitos diversos nos indivíduos que as possuem e em seus familiares, visto que 

influenciam na capacidade funcional e no bem-estar dos mesmos. 

10

É sabido que tanto o mecanismo de desenvolvimento das DII quanto os recursos 

terapêuticos não estão completamente elucidados ainda, e que a resposta de cada indivíduo ao 

tratamento é variável. Tendo em vista que nenhum tratamento definitivo foi encontrado até o 

momento, torna-se necessário a redução do número de recorrências da doença, o 

, 2007 apud COHEN; BIN; FAYH, 2010; 

DANI; PASSOS, 2011; SOUZA; BARBOSA; ESPINOSA; BELASCO, 2011). 

Estudos que avaliaram a qualidade de vida de indivíduos com DII não encontraram 

diferença significativa entre o nível de qualidade de vida de indivíduos com DC e dos com 

RCU. Porém, foi visto que indivíduos que estavam em fase de atividade da doença, quando os 

sintomas estão exacerbados, possuíam uma redução significativa de sua qualidade de vida 

(COHEN; BIN; FAYH, 2010; SOUZA; BARBOSA; ESPINOSA; BELASCO, 2011). 

Outro fator que repercute negativamente na qualidade de vida dos com DII são as 

manifestações extraintestinais, como lesões cutâneas, uveíte, artralgia, anemia hemolítica 

autoimune entre outras. Schirbel et al (2010) verificaram que pacientes que apresentavam 

manifestações extraintestinais possuíam mais dores e menor qualidade de vida que os 

pacientes que não as apresentavam. 

                                                           
9 Guyatt, G.H.; Feeny, D.H.; Patrick, D.L.. Measuring health-related quality of life. Ann Intern Med. 
1993;118(8):622-9 
10 GHOSH, S; MITCHELL, R. Impact of inflammatory bowel disease on quality of life: results of the European 
Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA) patient survey. J Crohn’s Colitis. 
2007;1:10-20 
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prolongamento da duração da remissão e a otimização da qualidade de vida (a partir da 

perspectiva do indivíduo) (MIKOCKA-WALUS11

 No estudo de Belling, Woods e McLaren (2008), foi feita uma análise temática a partir 

de descrições qualitativas das diferenças feitas por enfermeiras especialistas no cuidado de 

pacientes com DII. A partir desta análise, duas principais categorias emergiram: papel 

comportamental/competências e qualidades pessoais/atributos. As autoras reconheceram que 

estavam em contraste com a literatura, visto que em geral há destaque para a competência 

técnica da enfermeira, e a partir de seus resultados elas sugerem que os pacientes percebem 

 et al, 2006 apud COHEN; BIN; FAYH, 

2010; WGO, 2009). 

Ao buscarem uma otimização da conduta frente a DII, os profissionais de saúde 

precisam ir além do conhecer o tipo, a localização e a intensidade da doença. Para que haja 

uma melhor assistência, eles devem atentar para as percepções dos indivíduos sobre sua 

qualidade de vida. Assim, medidas como suporte psicológico, social e educacional, que 

promovam a saúde e medidas para prevenção das crises devem ser implementadas, 

colaborando para melhorar a assistência e promover a qualidade de vida dos indivíduos com 

DII (SCHIRBEL et al., 2010; COHEN; BIN; FAYH, 2010 SOUZA; BARBOSA; 

ESPINOSA; BELASCO, 2011). 

 

2.3 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INDIVÍDUO COM DOENÇA 

INFLAMATÓRIA INTESTINAL 

 

Em nosso país, segundo a Resolução nº 389 de 2011 do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) e publicada no Diário Oficial da União nº 202, de 20 de outubro de 

2011, pág. 146 – Seção 1, não há a especialidade de Enfermagem em Gastroenterologia entre 

as diversas áreas atualmente reconhecidas. E não foram encontrados trabalhos que 

abordassem a atuação do enfermeiro na assistência específica ao indivíduo com DII aqui no 

Brasil. 

 Porém, em países como Canadá e Inglaterra, estudos mostram a contribuição de 

enfermeiras especialistas em Gastroenterologia ou em DII na otimização da assistência ao 

indivíduo com DII (YOUNGE; NORTON, 2007; DUPUIS et al, 2009). 

                                                           
11 Mikocka-Walus, A.A.; Turnbull, D.A.; Moulding, N.T.; Wilson, I.G.; Andrews, J.M.; Holtmann, G.J.; 
Antidepressants and inflammatory bowel disease: a systematic review. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 
2006;2:24-33.14 
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que o apoio, conselhos, carinho, empatia e o manejo da doença sejam de particular 

importância para seus cuidados. 

 Dentre os comportamentos e competências de enfermeiros especialistas citados estão a 

disponibilidade do enfermeiro (“sempre aqui”), a habilidade e tempo para ouvir os pacientes, 

suporte e elo entre pacientes e médicos para melhorar a condição o mais rapidamente, ser 

fonte de conhecimentos especializados e conselhos, dar suporte à família, monitoramento pró-

ativo e manutenção do contato (BELLING; WOODS; MCLAREN, 2008). 

 No que se refere às qualidades pessoais de enfermeiros especialistas, destacam-se ser 

carinhoso, compreensivo, ter empatia e simpatia, dar confiança para lidar com a DII, 

reconfortar, acalmar, sorrir, ter senso de humor e fazer o indivíduo se sentir como uma pessoa 

e não um paciente (ou número, estatística) (BELLING; WOODS; MCLAREN, 2008). 

Smeltzer et al (2009), no que se refere à assistência de enfermagem ao indivíduo com 

DII, propõem o processo de enfermagem, constituído de histórico (abordando história de 

saúde, história familiar, padrões nutricionais, hábitos, padrões de eliminação intestinal e 

realizando o exame físico - incluindo ausculta e palpação do abdome), dos diagnósticos de 

enfermagem, planejamento e metas, prescrições e evolução.  

Nas prescrições de enfermagem destacam-se manter os padrões de eliminações 

normais, aliviar a dor, manter a ingestão de líquidos, manter a nutrição ótima, promover 

repouso, reduzir a ansiedade, estimular medidas de enfrentamento, evitar ruptura cutânea e 

monitorar e tratar complicações potenciais, além de promover o cuidado domiciliar e 

comunitário (SMELTZER et al, 2009). 

Smeltzer et al (2009) dão uma maior atenção para os cuidados aos indivíduos 

hospitalizados. No entanto, Younge e Norton (2007) destacam a importância da atuação do 

enfermeiro na atenção primária para os indivíduos com DII, e reconhecem que esta área tem 

sido pouco abordada. Elas também consideram que, ao longo dos próximos anos, é possível 

haver desenvolvimentos interessantes na atenção primária a partir da atuação de enfermeiros. 

Apesar de o papel do enfermeiro especialista em DII estar descrito na literatura, os 

resultados ainda são limitados e não há estudos controlados sobre este papel. Com isso, os 

resultados têm se apresentado modestos e não conseguiram mostrar grandes melhorias na 

qualidade de vida dos indivíduos com DII. Porém isso pode ser mais reflexo da falta de 

identificação de resultados relevantes do que do fracasso do papel em si (YOUNGE; 

NORTON, 2007). 
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3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa cujos 

sujeitos foram indivíduos com doença inflamatória intestinal, acompanhados no ambulatório 

de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), situado no município 

de Niterói, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro.  

O HUAP é considerado, segundo a hierarquia do Sistema Único de Saúde (SUS), um 

hospital de níveis terciário e quartenário, sendo uma unidade de saúde de alta complexidade 

de atendimento. Na referida unidade hospitalar, é atendida a população da Região 

Metropolitana II, que abrange uma população estimada de mais de dois milhões de habitantes 

e compreende as cidades de Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim 

e Tanguá. Além disso, parte da população do município do Rio de Janeiro também é atendida 

nesse HU.  

O serviço ambulatorial de Gastroenteriologia específico de DII está localizado no 

Bloco Cirúrgico do Ambulatório do HUAP e oferece consultas médicas aos indivíduos que 

realizam acompanhamento no setor. 

 De acordo com Oliveira (1995), o estudo transversal consiste em levantar e estudar 

uma casuística em uma população num ponto único no tempo, que pode representar semanas, 

meses ou anos para correlacionar as observações. Como nos diz esse autor, “o objetivo da 

pesquisa é antes voltado para descrever a doença e relacioná-la com características 

permanentes dos indivíduos, testando dependência entre variáveis e levantando hipóteses 

sobre relação causal” (OLIVEIRA, 1995, p. 46). 

Segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p.61), “a pesquisa descritiva observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”, procurando 

descobrir com a máxima precisão possível a frequência com que um determinado fenômeno 

ocorre, sua relação e conexão com outros fenômenos, sua natureza e características. Esse tipo 
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de pesquisa pode assumir diversas formas, destacando-se: estudos descritivos, pesquisa de 

opinião, pesquisa da motivação, estudo de caso e pesquisa documental. 

Os estudos descritivos tratam: 

 
 

(...) do estudo e da descrição das características, propriedades ou relações existentes 
na comunidade, grupo ou realidade pesquisada. Os estudos descritivos, assim como 
os exploratórios, favorecem, na pesquisa mais ampla e completa, as tarefas da 
formulação clara do problema e da hipótese como tentativa de solução. Comumente 
se incluem esta modalidade os estudos que visam a identificar as representações 
sociais e o perfil de indivíduos e grupos, como também os que visam a identificar 
estruturas, formas, funções e conteúdos (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, 
p.62). 
 

 
Definir as variáveis da pesquisa constitui uma das primeiras etapas de sua elaboração. 

Como afirma Oliveira (1995), há diferentes tipos de variáveis, entre as quais estão as 

variáveis independente, dependente e interveniente.  

“A variável independente é aquela que determina ou modifica a variável dependente. 

(...) refere-se a mudança nas condições que determinam os resultados” (Oliveira, 1995, p.22). 

A variável dependente é a condição ou fenômeno que se procura explicar ou predizer, 

correspondendo ao diagnóstico ou alguma medida de desempenho dos sujeitos nas condições 

especificadas na variável dependente. Pode-se também dizer que a variável independente é a 

causa e a dependente é o efeito. Já a variável interveniente se coloca entre as variáveis 

independente e dependente, alterando o efeito na dependente, seja diminuindo, aumentando 

ou anulando-o (OLIVEIRA, 1995). 

Neste trabalho, foram consideradas: 1) como variáveis independentes: idade, sexo, 

nível de escolaridade, nível socioeconômico, hábitos de vida (alimentação, prática de 

atividade física, tabagismo, etilismo, índice de massa corporal), patologias secundárias; 2) 

como variáveis dependentes: diagnóstico de Doença de Crohn ou de Retocolite ulcerativa, 

nível da qualidade de vida; 3) como variáveis intervenientes: equívoco no diagnóstico de 

Doença de Crohn ou de Retocolite ulcerativa, falecimento do indivíduo, não comparecimento 

à consulta no ambulatório de Gastroenterologia. 

Quanto ao tabagismo, considerou-se como: a) “fumante” - indivíduo que consumiu no 

mínimo cinco maços ou 100 cigarros na vida; b) “ex-fumante” - indivíduo que consumiu no 

mínimo cinco maços ou 100 cigarros na vida, mas que não faz uso atual; c) “não fumante” - 

indivíduo que não se enquadra nas definições anteriores; 
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No que se refere à prática de atividade física, considerou que, apenas os sujeitos que 

praticam determinada atividade física com regularidade semanal (mínimo de duas vezes por 

semana) e reservam determinado tempo para a prática da mesma. 

Para o calculo do Índice de Massa Corporal, utilizou-se a fórmula: IMC = peso/altura² 

(peso em quilograma e altura em metros). A categorização dos sujeitos a partir do IMC foi 

baseada na Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera quatro categorias: baixo 

peso (IMC ≤18,5); peso adequado (IMC ≥18,5 ≤ 24,9); sobrepeso (IMC ≥25 ≤ 29,9); e 

obesidade (IMC ≥30) 

Para efeitos deste estudo, foram considerados os seguintes critérios de inclusão:  

• Possuir diagnóstico de doença inflamatória intestinal (Doença de Crohn ou 

Retocolite Ulcerativa) comprovado através de critérios clínicos, 

endoscópicos, histopatológicos e/ou radiológicos; 

• Realizar acompanhamento ambulatório de Gastroenterologia do HUAP; 

• Possuir 18 anos de idade ou mais, não importando sexo nem nível de 

escolaridade; 

• Apresentar comprometimento clínico de baixa ou média complexidade; 

• Aceitar participar do estudo; 

  

 Para efeitos deste estudo, foram considerados os seguintes critérios de exclusão: 

• Possuir limitações físicas ou mentais que impossibilitem responder 

satisfatoriamente as questões durante a entrevista; 

• Ser identificada como gestante ou lactante; 

• Possuir ostomias; 

 

As consultas médicas realizadas no ambulatório de Gastroenterologia do HUAP 

ocorrem às sextas-feiras, no período da tarde. Indivíduos que a elas compareceram e se 

enquadravam nos critérios de inclusão anteriormente citados foram convidados a participar 

deste estudo. Para a realização da pesquisa, pretendia ter, enquanto grupo amostral, 50 

indivíduos.  

Nos estudos com abordagem quantitativa, os dados coletados são analisados através de 

tratamento estatístico, sendo utilizados tabelas, gráficos, porcentagens e estudos 

probabilísticos. Neste tipo de abordagem, os instrumentos de coleta de dados consistem em 

questionários fechados, aplicação de testes padronizados, experimentos em laboratórios e 
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observação sistemática com registro em escala de mensuração (MARQUES; MANFROL; 

CASTILHO; NOAL, 2006). 

Na presente pesquisa, a coleta de dados ocorreu em dois momentos.  

O primeiro consistiu em uma entrevista estruturada com os sujeitos da pesquisa e foi 

conduzida com a aplicação de um questionário fechado e com o uso de um formulário 

(Apêndice 9.1), para coleta de informações sociodemográficas e clínicas. 

Segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007), a entrevista é uma conversa orientada que 

visa recolher, através de interrogatório do informante, dados para a pesquisa. Esta técnica 

permite obter dados que não podem ser encontrados em registros e fontes documentais. 

Assim, recorre-se à entrevista quando não há outras fontes seguras para as informações que se 

deseja obter ou para completar dados extraídos de outras fontes.  

As entrevistas, de acordo com Severino (2007), classificam-se como não-diretiva ou 

estruturada. A entrevista diretiva colhe informações do sujeito a partir de seu discurso livre. 

Na entrevista estruturada, as questões são mais direcionadas e estabelecidas previamente, 

havendo determinada articulação interna, através da qual é possível obter respostas mais 

facilmente categorizáveis. 

O questionário consiste em um instrumento que permite medir com maior exatidão o 

que se deseja. Contém um conjunto de questões logicamente relacionadas com um problema 

central. As questões podem ser apresentadas de duas formas: fechada ou aberta. Na forma 

fechada, as respostas são escolhidas entre opções predefinidas pelo pesquisador. As perguntas 

fechadas permitem obter respostas mais precisas, além de serem padronizadas, fáceis de 

aplicar e simples para codificar e analisar (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007; 

SEVERINO, 2007). 

O questionário a ser utilizado é o Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) 

(Anexo 10.1), traduzido e validado para a língua portuguesa, para avaliação da qualidade de 

vida de forma mais específica para os aspectos da doença inflamatória intestinal. O IBDQ é 

um instrumento específico para avaliação da qualidade de vida de indivíduos com essa 

doença. É um questionário formado por 32 itens divididos em quatro domínios: sintomas 

intestinais, sintomas sistêmicos, aspectos sociais e aspectos emocionais. As opções de 

resposta são apresentadas sob a forma de múltipla escolha, com sete alternativas. O escore um 

(1) significa pior qualidade de vida e o escore sete (7) melhor qualidade de vida (PONTES et 

al, 2004; MEYER, 2009). 
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Enquanto isso, o formulário, de acordo com Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p.53), 

“é uma lista informal, catálogo ou inventário, destinado à coleta de dados resultantes quer de 

observações quer de interrogações”, sendo preenchido pelo próprio investigador.  

No segundo momento, foi realizada análise documental (consulta e análise dos 

prontuários dos indivíduos), utilizando-se um formulário (Apêndice 9.2) como instrumento de 

coleta relativo às informações clínicas e a informações sociodemográficas, de modo a 

complementar e comparar com as coletadas durante a entrevista.  

Após a coleta, os dados foram digitados em planilha Excel (Microsoft Office 2003) e 

posteriormente analisados no mesmo programa. A análise estatística realizada foi descritiva, 

utilizando-se medidas de tendência central (média e desvio-padrão) para os dados contínuos e 

frequências absolutas (N) e porcentagens (%) para os dados categóricos. 

O presente projeto de pesquisa, visando seguir às diretrizes do Conselho Nacional de 

Saúde (Resolução 466/12) e atender às exigências éticas e científicas, foi submetido, avaliado 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o número do CAAE: 

17551213.9.0000.5243. Cada entrevista realizada somente teve início depois dos devidos 

esclarecimentos e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (9.3) pelo 

participante. 

O presente estudo não pretendeu de nenhuma forma causar malefício a seus 

participantes ou expô-los a riscos, e buscou, ao máximo, evitar qualquer possível 

constrangimento aos participantes durante a entrevista. Porém, no caso de qualquer 

(quaisquer) intercorrência(s) não prevista(s), a equipe responsável pela pesquisa esteve 

comprometida em buscar e tomar as devidas providências para evitar qualquer risco ou 

constrangimento para o(a) participante.  

Além disso, a participação não implicou em nenhum custo financeiro ou quaisquer 

compensações financeiras para os voluntários. As respostas obtidas ficaram anônimas e 

confidenciais e a identidade dos indivíduos que participarem da pesquisa foi totalmente 

preservada. 
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4 RESULTADOS  

 O ambulatório de Gastroenterologia do HUAP realiza atendimento aos indivíduos com 

DII às sextas-feiras, no período da tarde, sendo atendidos em média 20 por dia. A equipe 

médica é composta por 9 componentes, incluindo dois professores da universidade, três 

residentes, 2 especializandos e 2 acadêmicos. 

 Os dados da presente pesquisa foram coletados entre os meses de setembro e 

novembro de 2013, sendo entrevistado nesse período o total de 20 indivíduos, destes 13 

(65%) possuíam o diagnóstico de DC e sete (35%) de RCU. Na Tabela 3 são apresentados os 

dados sociodemográficos dos voluntários, considerando os valores totais (referentes aos 

indivíduos com DII em geral), e parciais para RCU e DC. 

 Observa-se que a maioria dos sujeitos estudados era composta pelo sexo feminino 

(65%), inclusive nas parciais para RCU com 6 mulheres (86%) e DC com 7 mulheres (64%). 

A média de idade geral foi de 47,05 anos, sendo o grupo de RCU o de maior média de idade 

(52,86 anos). 

 Dos indivíduos estudados, 17 (85%) são naturais do Rio de Janeiro, 8 (40%) se 

autodeclararam brancos, 10 (50%) eram casados, 9 (45%) eram católicos. Quanto ao nível de 

escolaridade, todos possuíam algum grau de instrução, e 9 (45%) haviam concluído o ensino 

médio. 

 No que se refere à situação empregatícia, 13 (65%) possuíam algum emprego (formal 

ou informal), 4 (20%) estavam aposentados e 3 (15%) eram Do Lar, estes últimos todos 

possuíam RCU. Dentre os entrevistados, 12 (60%) relataram ter renda familiar entre um e três 

salários mínimos, ou seja, entre R$678,00 e R$2.034,00. Metade dos voluntários disse que em 

seus domicílios possuem até três moradores, e 18 (90%) afirmaram ter saneamento básico em 

suas residências. 
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Tabela 3 - Características sociodemográficas de indivíduos com DII, com especificação 
para RCU e DC (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 

CARACTERÍSTICAS DII (n=20)  RCU (n=7) DC (n=13) 
Sexo    
 Feminino 13 (65%) 6 (86%) 7 (64%) 
 Masculino 7 (35%) 1 (14%) 6 (46%) 
Idade (anos)    

 Média 47,05 
(±12,11) 

52,86 
(± 12,6) 

43,92 
(± 11,07) 

 Mínimo/Máximo 24/68 30/68 24/64 
Naturalidade    
 CE 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 
 MG 1 (5%) 0 (0%) 1 (8%) 
 RJ 17 (85%) 7 (100%) 10 (77%) 
Como se autodeclaram    
 Branco 8 (40%) 3 (43%) 5 (38%) 
 Mulato 1 (5%) 0 (0%) 1 (8%) 
 Negro 4 (20%) 2 (29%) 2 (15%) 
 Pardo 7 (35%) 2 (29%) 5 (38%) 
Estado civil    
 Solteiro (a) 8 (40%) 1 (14%) 7 (54%) 
 Casado (a) 10 (50%) 6 (86%) 4 (31%) 
 Divorciado (a) 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 
Religião    
 Sem religião 2 (10%) 1 (14%) 1 (8%) 
 Católica 9 (45%) 4 (57%) 5 (38%) 
 Espírita 4 (20%) 0 (0%) 4 (31%) 
 Evangélica 5 (25%) 2 (29%) 3 (23%) 
Nível de escolaridade    
 Ensino Fundamental incompleto 3 (15%) 1 (14%) 2 (15%) 
 Ensino Fundamental completo 5 (25%) 3 (43%) 2 (15%) 
 Ensino médio completo 9 (45%) 1 (14%) 8 (62%) 
 Ensino Superior incompleto 1 (5%) 0 (0%) 1 (8%) 
 Ensino Superior completo 2 (10%) 2 (29%) 0 (0%) 
Situação empregatícia    
 Aposentado 4 (20%) 1 (14%) 3 (23%) 
 Do lar 3 (15%) 3 (43%) 0 (0%) 
 Empregado formal/informalmente 13 (65%) 3 (43%) 10 (77%) 
Renda familiar    
 01 a 03 salários mínimos 12 (60%) 3 (43%) 9 (69%) 
 04 a 06 salários mínimos 6 (30%) 3 (43%) 3 (23%) 
 07 a 09 salários mínimos 2 (10%) 1 (14%) 1 (8%) 
Número total de moradores na residência    
 até 3 10 (50%) 4(57%) 6 (46%) 
 4 a 6 8 (40%) 3(43%) 5 (38%) 
 7 ou mais 2 (10%) 0(0%) 2 (15%) 
Saneamento básico em casa    
 Sim 18 (90%) 7 (100%) 11 (85%) 
 Não 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 

± - Desvio Padrão 
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 Foram analisados hábitos de vida como a prática de atividade física, o tabagismo e o 

etilismo, como apresentado na Tabela 4. Foi visto que 15 (75%) indivíduos não realizam 

atividade física com regularidade. De todos os pesquisados, 10 (50%) não eram fumantes. 

Porém, ao se especificar a análise, constatou-se que os únicos fumantes (dois, que equivale a 

10% dos entrevistados) eram do grupo de DC, cuja maioria (seis, que equivale a 46% dos 

indivíduos com DC) é de ex-fumantes. Quanto ao etilismo, 14 (70%) participantes negaram o 

consumo de bebidas alcoólicas. 

  

Tabela 4 - Hábitos de vida (atividade física, tabagismo e etilismo) de indivíduos com DII, 
com especificação para RCU e DC (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 

Hábitos DII (n=20) 
n (%) 

RCU (n=7) 
n (%) 

DC (n=13) 
n (%) 

Atividade física regular    
 Sim 5 (25%) 3 (43%) 2 (15%) 
 Não 15 (75%) 4 (57%) 11 (85%) 
Hábito tabagista    
 Não-fumante 10 (50%) 5 (71%) 5 (38%) 
 Fumante 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 
 Ex-fumante 8 (40%) 2 (29%) 6 (46%) 
Hábito etilista    
 Não consome 14 (70%) 4 (57%) 10 (77%) 
 Consome raramente 5 (25%) 2 (29%) 3 (23%) 
 Consome semanalmente 1 (5%) 1 (14%) 0 (0%) 

 

 Com base na fórmula da Organização Mundial da Saúde (OMS), calculou-se o Índice 

de Massa Corporal (IMC) dos participantes. Porém, dos 20 voluntários, 8 (40%) não 

possuíam o registro no prontuário dos dados necessários para calcular o IMC (altura e peso). 

Assim, considerando os dados relativos aos 12 indivíduos que possuíam os registros 

completos em seus prontuários para o cálculo do IMC, e a partir da classificação da OMS, 

quatro (33%) apresentavam peso adequado e oito (67%) estavam acima do peso adequado 

(seis; 50% - obesos / 2; 17% - com sobrepeso).  

 A Tabela 5 apresenta a distribuição dos com DII em relação à Classificação de 

Montreal. De acordo com os dados coletados, ressalta-se que: (i) a maioria dos indivíduos 

com RCU (3; 43%) é têm proctite; (ii) entre os indivíduos com DC, 7 (54%) tiveram o 

diagnóstico entre os 17 e 40 anos, 6 (46%) têm a doença ileocolônica, 7 (54%) têm a forma 

inflamatória e 4 (31%) possuem a doença perianal concomitante.   

 



40 

Tabela 5 - Distribuição dos indivíduos com RCU ou DC em relação à Classificação de 
Montreal (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 

DII Classificação 
Retocolite Ulcerativa (n=7) E1 E2 E3 N.I.* 
N (%) 3 (43%) 1 (14%) 2 (29%) 1 (14%) 
Doença de Crohn (n=13) A1 A2 A3 - 
N (%) 1 (8%) 7 (54%) 5 (38%)  
 L1 L2 L3 L4 L1+ L4 
N (%) 3 (23%) 2 (15%) 6 (46%) 1 (8%) 1 (8%) 
 B1 B2 B3 p 
N (%) 7 (54%) 5 (38%) 1 (8%) 4 (31%) 

N.I. – Não Informado 

 

 A partir dos dados apresentados (Tabela 6), quanto ao tempo de diagnóstico, foi visto 

que no que se refere ao histórico familiar de DII, 15 (75%) indivíduos negaram ter parentes 

com tal afecção, no entanto dois (10%) afirmaram ter membros da família com DII. Ambos 

participantes que afirmaram possuíam RCU, um deles tem uma filha com RCU também e 

outro um irmão com DC. 

 Dos participantes da pesquisa, 9 (45%) foram diagnosticados para a DII nos últimos 

cinco anos. Comparando o tempo de diagnóstico ao tempo de acompanhamento no 

ambulatório de Gastroenterologia do HUAP, verificou-se que nem todos os 20 voluntários 

acompanham no HUAP desde o seu diagnóstico, seja porque acompanhavam em outra 

unidade ambulatorial ou por haver tido um hiato entre o diagnóstico e o início do tratamento.  

 
Tabela 6 - Histórico familiar de DII, tempo de diagnóstico e tempo de acompanhamento 
no ambulatório do HUAP de indivíduos com DII, com especificação para RCU e 
DC(setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 

Variáveis DII (n=20) RCU (n=7) DC (n=13) 
Histórico familiar    
 Sim 2 (10%) 2 (29%) 0 (0%) 
 Não 15 (75%) 5 (71%) 10 (77 %) 
 Não soube dizer 3 (15%) 0 (0%) 3 (23%) 
Tempo de diagnóstico    
 Até 5 anos 9 (45%) 3 (43%) 6 (46%) 
 de 6 a 10 anos 7 (35%) 3 (43%) 4 (31%) 
 11 anos ou mais 4 (20%) 1 (14%) 3 (23%) 
 Mínimo/Máximo 7 meses/40 anos 7 meses/40 anos 1 ano/17 anos 
Tempo de acompanhamento    
 Até 2 anos 6 (30%) 2 (29%) 4 (31%) 
 3 a 5 anos 6 (30%) 1 (14%) 5 (38%) 
 de 6 a 10 anos 6 (30%) 3 (43%) 3 (23%) 
 11 anos ou mais 2 (10%) 1 (14%) 1 (8%) 
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 A internação hospitalar por motivos gastrointestinais (Tabela 7) foi um evento pelo 

qual 17 (85%) dos indivíduos passaram pelo menos uma vez em suas vidas. Todos os sete 

indivíduos com RCU afirmaram terem passado por internação hospitalar decorrente de 

motivos gastrointestinais, e entre os indivíduos com DC 10 (77%) afirmaram o mesmo. As 

razões gastrointestinais citadas foram por manifestações da doença (dores abdominais, 

diarréia, febre, vômitos), para realização de exames/colonoscopia, por cirurgias e por 

complicações orificiais (fissura anal; fístula; hemorróida). 

 Quanto à realização prévia de cirurgias, dos indivíduos entrevistados, oito (40%) 

afirmaram que haviam realizado cirurgias gastrointestinais. As cirurgias citadas foram as 

relacionadas a fistula (4; 20%), retirada de porção intestinal (3; 15%), construção de 

ostomia/reconstrução de trânsito intestinal (2; 10%), apendicectomia (2; 10%), 

colecistectomia (1; 5%) e hemorroidectomia (1; 5%), 

 

Tabela 7 - Cirurgias gastrointestinais realizadas, internação hospitalar por motivos 
gastrointestinais por indivíduos com DII, com especificação para RCU e DC (setembro a 
novembro de 2013, Niterói, RJ). 

Variáveis DII (n=20) RCU (n=7) DC (n=13) 
Internação hospitalar por motivos 
gastrointestinais  

 
 

 Sim 17 (85%) 7 (100%) 10 (77%) 
 Não 3 (15%) 0(0%) (3 (23%) 
Cirurgias gastrointestinais realizadas    
 Sim 8 (40%) 1 (14%) 7 (54%) 
 Não 12 (60%) 6 (86%) 6 (46%) 

 

 Na entrevista, os participantes foram questionados sobre a presença de manifestações 

clínicas e sobre a terapia medicamentosa atual para a DII. Tais dados foram completados com 

aqueles coletados a partir da análise dos prontuários, e estabeleceu-se uma frequência simples 

das manifestações clínicas apresentadas pelos indivíduos e da terapia medicamentosa atual 

para a DII e sintomática, especificados para os grupos RCU (Quadro 4) e DC (Quadro 5).  

 Vale ressaltar que ao se comparar as informações, tanto relativas às manifestações 

clínicas quanto relativas à terapia medicamentosa, verificou-se diferença entre os dados, como 

o relato de determinados sintomas pelo voluntário e o registro de outras manifestações no 

prontuário. Foi verificado também o relato do uso de determinados fármacos pelos voluntários 

e a ausência deste registro ou o registro de outros fármacos além dos relatados, nos 
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respectivos prontuários. Considera-se que: ou o voluntário pode haver esquecido de 

mencionar tais sintomas/fármacos; ou o médico pode haver esquecido de registrar a terapia 

medicamentosa para DII. Então, para não se perder informações, os dados da entrevista e do 

prontuário foram somados, completados. 

 Do total dos indivíduos com RCU, 3 (43%) não apresentavam sintomatologia no dia 

da consulta. As manifestações clínicas mais frequentes foram a presença de muco e sangue 

nas fezes (dois; 29%) e artralgia (que é uma manifestação extraintestinal), também 

apresentada por dois indivíduos (29%). 

 No que tange a terapia medicamentosa atual dos indivíduos com RCU, da classe dos 

aminossalicilatos os utilizados foram a Mesalazina (utilizada por todos os entrevistados deste 

grupo) e a Sulfasalazina, da classe dos imunomudouladores o utilizado era a Azatioprina, e 

dentre os corticóides a Prednisona é o que estava sendo utilizado. 

 
Quadro 4 - Manifestações clínicas e a terapia medicamentosa atual dos indivíduos com 
RCU no dia da consulta no ambulatório de Gastroenterolgia/HUAP (setembro a 
novembro de 2013, Niterói, RJ). 

Variáveis N = 7 

Manifestações 
clínicas 

Sem sintomatologia 3 (43%) 
Diarreia 1 (14%) 
Presença de muco nas fezes 1 (14%) 
Presença de muco e sangue nas fezes 2 (29%) 
Cólica 1 (14%) 
Fissura anal 1 (14%) 
Mamilos hemorroidários 1 (14%) 
Artralgia 2 (29%) 

Terapia 
medicamentosa 

atual 

Mesalazina 7 (100%) 
Sulfasalazina 1 (14%) 
Azatioprina 1 (14%) 
Prednisona 1 (14%) 

 
  

 Dos participantes com DC, 5 (38%) não apresentavam sintomas da doença no dia da 

consulta. As manifestações com maior frequência foram diarréia, oscilação entre episódios 

diarréicos e constipação, dor abdominal, cólica e inapetência, cada um relatado por 2 

indivíduos (25%). Entre os indivíduos com DC, as manifestações clínicas foram mais diversas 

que entre os indivíduos com RCU, como perda ponderal, tenesmo, flatulência, inapetência, 

redução do paladar, fraqueza/astenia. A manifestação extraintestinal de artralgia também foi 

encontrada em um participante deste grupo. Um dos voluntários também apresentava fístula 

enterocutânea. 
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 Quanto à terapia medicamentosa atual dos participantes com DC, verificou-se que 

todos fazem uso de imunomoduladores, representados pela Azatioprina. Dentre os fármacos 

da classe dos biológicos, os utilizados eram Infleximabe (6; 46%) e Adalimumabe (2; 15%). 

Da classe dos aminossalicilatos os utilizados eram a Mesalazina e a Sulfasalazina. Além 

desses, também eram utilizados medicamentos sintomáticos, como Brometo de otilônio, 

Dipirona sódica + Brometo de N-butilescopolamina, Tramadol + Paracetamol, Loperamida, 

Maleato de Trimebutina, Pantoprazol e Ácido fólico. 

 

Quadro 5 - Manifestações clínicas e a terapia medicamentosa atual dos indivíduos com 
DC no dia da consulta no ambulatório de Gastroenterolgia/HUAP (setembro a 
novembro de 2013, Niterói, RJ). 

Variáveis N = 13 

Manifestações 
clínicas 

Sem sintomatologia 5 (38%) 
Diarreia 2 (15%) 
Diarreia/constipação 2 (15%) 
Presença de sangue nas fezes 1 (8%) 
Presença de muco nas fezes 1 (8%) 
Perda ponderal 1 (8%) 
Dor abdominal 2 (15%) 
Sangramento via retal 1 (8%) 
Cólica 2 (15%) 
Proctalgia 1 (8%) 
Tenesmo 1 (8%) 
Flatulência 1 (8%) 
Inapetência 2 (15%) 
Redução do paladar 1 (8%) 
Fraqueza/Astenia 1 (8%) 
Artralgia 1 (8%) 
Fístula enterocutânea 1 (8%) 

Terapia 
medicamentosa 

atual 

Azatioprina 13 (100%) 
Infleximabe 6 (46%) 
Adalimumabe 2 (15%) 
Mesalazina 1 (8%) 
Sulfasalazina 1 (8%) 
Brometo de otilônio 1 (8%) 
Dipirona sódica + Brometo de N-butilescopolamina 1 (8%) 
Tramadol + Paracetamol 1 (8%) 
Loperamida 1 (8%) 
Maleato de Trimebutina 1 (8%) 
Pantoprazol 1 (8%) 
Ácido fólico 1 (8%) 

 
Essas diferenças entre as os dados obtidos dos relatos na entrevista e os dados do 

prontuário também ocorreram nas informações relativas às possíveis doenças prevalentes 
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além da DII, como apresentado nos Quadros 6 e 7., onde foram sublinhados os dados 

compatíveis. 

Dentre os indivíduos com RCU, na entrevista seis (86%) afirmaram possuir alguma 

doença além da DII, porém, ao se analisar os prontuários, constatou-se que os sete 

entrevistados possuíam alguma doença concomitante. O sujeito que negou possuir outras 

doenças, no prontuário havia o diagnóstico médico de depressão, o que nos leva a acreditar 

que o mesmo talvez não considerasse depressão uma doença, ou não tinha conhecimento de 

tal diagnóstico médico, ou ainda tenha preferido não relatar tal informação.  

 

Quadro 6 - Existência de doenças além da DII nos indivíduos com RCU (setembro a 
novembro de 2013, Niterói, RJ). 

 RCU (n=7) 
ENTREVISTA PRONTUÁRIO 

Doença 
concomitante 

Sim 6 (86%) 7 (100%) 
Não 1 (14%) 0 (0%) 

Doenças 
relatadas/registradas 

Alergia; Hipertensão 
arterial; Osteoporose; 

Artrose 

Hipertensão arterial, 
Dislipidemia; Esteatose 

hepática; 

Hipertensão arterial Hipertensão arterial; nódulo 
hepático 

Hipertensão arterial; 
Depressão, Síndrome do 

Pânico; Gastrite, Esofagite; 
Colelitíase; Intolerância à 

lactose 

Colelitíase assintomática; 
Síndrome do pânico; Depressão 

Hipotireoidismo; Artrite 
Reumatóide; Hipertensão 

arterial 

Síndrome reumatóide; 
Hipotireoidismo Hashimoto; 

Hipertensão arterial; Obesidade; 
Osteoporose; Fibromialgia; 

Hemorróida; Nódulo 
benigno na mama 

Oesteporose; Fibromialgia; 
Labirintite; fibroadenoma em 

mama D 
Negou doenças 
concomitantes Depressão 

Hipertensão arterial; Apneia 
de sono Hipertensão arterial; Obesidade; 

Nota: doenças que se equivalem estão sublinhadas  

 
 Enquanto isso, entre os sujeitos com DC, na entrevista, 10 (77%) negaram possuir 

doenças concomitantes à DII, contudo os registros médicos constavam que 6 (46%) possuíam 

alguma doença além da DC. Neste grupo, dos 3 indivíduos que negaram e tinham registro em 

seus prontuários de diagnóstico médico para doenças concomitantes, um era com Esteatose 

hepática e Colelitíase, um possuía Hipertensão Arterial e outro a Doença do Refluxo Gástrico-
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Esofágico e Osteoporose. A omissão dessas informações pode ter ocorrido por 

desconhecimento (não sabe que possui a doença ou não considera uma doença) ou até por 

esquecimento. 

 

Quadro 7 - Existência de doenças além da DII nos indivíduos com DC (setembro a 
novembro de 2013, Niterói, RJ). 

 DC (n=13) 
ENTREVISTA PRONTUÁRIO 

Doença 
concomitante 

Sim 3 (13%) 6 (46%) 
Não 10 (77%) 7 (54%) 

Doenças 
relatadas/registradas 

Glaucoma; Catarata 
Glaucoma; Catarata; Osteopenia; 
Hernia incisional; Dislipidemia; 

Depressão; Ansiedade; 
Negou doenças 
concomitantes Esteatose hepática; Colelitíase 

Negou doenças 
concomitantes Hipertensão arterial 

Diabetes Mellitus Diabetes Mellitus 
Negou doenças 
concomitantes 

Doença do Refluxo Gastrico-
Esofágico; Osteoporose 

Diabetes Mellitus; 
Hipertensão arterial; 

Dislipidemia; Osteopenia 

Hipertensão arterial; Diabetes 
Mellitus; Dislipidemia 

Nota: doenças que se equivalem estão sublinhadas  

 

 Os dados obtidos nas entrevistas e os dados coletados dos prontuários dos voluntários, 

mostraram que determinadas doenças ocorreram com uma importante frequência nos 

indivíduos com RCU e/ou nos com DC, como apresentado na Tabela 8.  

 

Tabela 8 - Prevalência de principais doenças concomitantes nos indivíduos com DII, com 
especificação para RCU e DC (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 

Doença DII (n=20) RCU (n=7) DC (n=13) 
Hipertensão arterial 7 (35%) 5 (71%) 2 (15%) 
Depressão 3 (15%) 2 (29%) 1 (8%) 
Dislipidemia 3 (15%) 1 (14%) 2 (15%) 
Diabetes Mellitus 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 
Osteoporose 3 (15%) 2 (29%) 1 (8%) 
Osteopenia 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 

 

 Destaca-se a ocorrência de Hipertensão Arterial, presente em 7 (35%) dos indivíduos 

entrevistados, com maior prevalência entre os indivíduos com RCU (5; 71%). A ocorrência de 

depressão também foi um fato relevante, visto que 3 (15%) dos participantes a apresentavam, 
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e destes, 2 eram com RCU. Considerando que ao menos 6 (30%) dos sujeitos desta pesquisa 

foram considerados obesos a partir do IMC, é válido ressaltar que 3 (15%) dos voluntários 

estudados possuíam diagnóstico de Dislipidemia. 

 Indagou-se também aos participantes quanto ao uso de medicação regular que não 

fosse para a DII (Tabela 9). A maioria dos voluntários (12; 60%) afirmaram utilizar 

medicamentos que não fossem para o tratamento da DII, incluindo nesses todos os indivíduos 

com RCU entrevistados. Dos medicamentos citados, a maioria era da classe dos anti-

hipertensivos, o que possivelmente está relacionado com o fato de a Hipertensão Arterial ser a 

doença mais prevalente entre os entrevistados.  

 Ressalta-se que, apesar de apenas 3 dos indivíduos participantes terem o diagnóstico 

médico de depressão, 5 (25%) sujeitos da população entrevistada afirmaram fazer uso de 

medicamentos da classe de psicotrópicos, sejam eles antidepressivos ou ansiolíticos. Deste 

total, 3, ou seja, 43% dos entrevistados com RCU relataram fazer uso de medicamentos dessa 

classe. 

 

Tabela 9 - Uso de medicamentos que não estão inclusos no tratamento da DII por 
indivíduos com DII, com especificação para RCU e DC (setembro a novembro de 2013, 
Niterói, RJ). 

Variáveis DII (n=20) RCU (n=7) DC (n=13) 
Utiliza medicamentos que não sejam para DII    
 Sim 12 (60%) 7 (100%) 5 (38%) 
 Não 8 (40%) 0 (0%) 8 (62%) 

Classe dos medicamentos utilizados    
 Anti-hipertensivos 6 (30%) 5 (71%) 1 (8%) 
 Psicotrópicos (antidepressivos/ansiolíticos) 5 (25%) 3 (43%) 2 (15%) 
 Inibidores de bomba de prótons 4 (20%) 2 (29%) 2 (15%) 
 Cálcio 3 (15%) 2 (29%) 1 (8%) 
 Insulina/Hipoglicemiante oral 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 

 

 No que se refere aos hábitos alimentares, a partir de uma lista de alimentos (compostos 

por aminoácidos contendo enxofre) pré-determinados, os participantes da pesquisa 

precisavam dizer se evitam consumir e justificarem.  

 Selecionou-se os que, em sua justificativa, afirmavam evitar consumir por razões 

relacionadas ao trato gastrointestinal, tais como por: causar diarreia, causar desconforto 

gastrointestinal, agravar a DII (dor, inchaço), causar dor, causar náuseas, provocar flatulência, 

piorar o odor das fezes, causar pirose, causa empazinamento, ser de difícil digestão, causar 

afta, por “prender”.  
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 Também foram consideradas as justificativas que incluíam: receio de passar mal 

devido à DII, receio de agravar a doença, por dizerem que faz mal, por orientação médica e/ou 

nutricionista.   

 A partir disso, elaborou-se o Quadro 8, que traz os alimentos evitados por motivos 

gastrointestinais. Observou-se que o leite e a carne suína foram os alimentos evitados pela 

maioria dos participantes.  

 Quanto ao não consumo de carne suína, 7 dos 15 indivíduos que relataram evitá-la 

trouxeram justificativas incluindo a palavra “medo” e 2 referiram que lhes disseram que não 

lhes fariam bem. Verifica-se que a maioria das justificativas possivelmente não possui 

embasamento em vivências próprias dos sujeitos, mas no consenso popular. E assim, os 

mesmos evitam consumir tais alimentos com receio de agravarem a DII.  

 

Quadro 8 - Alimentos evitados por razões relativas ao trato gastrointestinal por 
indivíduos com DII com especificação para RCU e DC (setembro a novembro de 2013, 
Niterói, RJ). 

 Alimentos evitados DII (n=20) RCU (n=7) DC (n=13) 
Leite 11 (55%) 1 (14%) 10 (77%) 
Derivados de leite 5 (25%) 1 (14%) 4 (31%) 
Feijão 3 (15%) 0 (0%) 3 (23%) 
Fubá 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 
Carne de porco 15 (75%) 4 (57%) 11 (85%) 
Carne de boi 4 (20%) 1 (14%) 3 (23%) 
Peixes 1 (5%) 0 (0%) 1 (8%) 
Ovo de galinha 3 (15% 1 (14%) 2 (15%) 
Batata 1 (5%) 0 (0%) 1 (8%) 
Cenoura 1 (5%) 0 (0%) 1 (8%) 
Pimentão verde 6 (30%) 1 (14%) 5 (38%) 
Brócolis 2 (10%) 1 (14%) 1 (8%) 
Couve-flor 2 (10%) 0(0%) 2 (15%) 
Quiabo 2 (10%) 0 (0%) 2 (15%) 
Batata doce 6 (30%) 1 (14%) 5 (38%) 
Abacaxi 3 (15%) 1 (14%) 2 (15%) 

 

 Os participantes da pesquisa responderam ao IBDQ (Inflammatory Bowel Disease 

Questionnaire), questionário aplicado para a avaliação da qualidade de vida de forma mais 

específica para os aspectos da DII. Essa consistiu na primeira etapa da entrevista, visto que 

suas questões são relativas à vida do indivíduo, ao seu cotidiano, e poderia ser uma forma de 

aproximar o entrevistado do entrevistador. 
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 Ressalta-se que cada questão do IBDQ está relacionada a um domínio a ser avaliado. 

O domínio “Sintomas Intestinais” possui 10 questões, com isso a pontuação total varia de 10 a 

70 pontos. Os domínios “Sintomas Sistêmicos” e “Aspectos Sociais” englobam 5 questões 

cada, variando a pontuação total de 5 a 35 pontos em cada domínio. E o domínio “Aspectos 

Emocionais” é representado por 12 questões, e sua pontuação total varia de 12 a 84 pontos. 

Dessa forma, somando-se todas as pontuações, a pontuação total do IBDQ, que tem 32 

questões, varia de 32 a 224. 

 Considera-se que quanto mais próxima é a pontuação para o limite superior do 

domínio ou de todo o IBDQ, melhor tende a ser a qualidade de vida do indivíduo. Como 

apresentado na Tabela 10, as médias de cada domínio e do IBDQ total estiveram além do 

valor referente à metade das pontuações, o que demonstra que os indivíduos com DII, de 

acordo com os parâmetros investigados, apresentam tendência de melhor qualidade de vida. 

 Verificou-se que, em todos os domínios, a média das pontuações dos indivíduos com 

DC ficou inferior à média das pontuações dos com RCU, apesar de ter sido identificada neste 

segundo grupo, como observado anteriormente, a maior proporção de participantes com 

doença(s) concomitante(s), como a depressão, o que poderia contribuir para uma redução da 

qualidade de vida. 

 

Tabela 10 - Pontuação total e dos domínios do IBDQ dos indivíduos com DII com 
especificação para RCU e DC (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 

DOMÍNIOS Média DII Média RCU Média DC p-valor* 
Sintomas Intestinais 54,75 (±11,94) 63,3 (±4,65) 50,15 (±12,23) 0,007 
Sintomas Sistêmicos 23,35 (±6,82) 23,9 (±6,36) 23,08 (±7,3) 0,238 
Aspectos Sociais 25,5 (±7,88) 26,71 (±7,43) 24,85 (±8,33) 0,496 
Aspectos Emocionais 57 (±13,3) 57,29 (±16,95) 56,85 (±11,68) 0,473 
Total do IBDQ 160,6 (±31,75) 171,14 (±27,08) 154,92 (±33,61) 0,144 
± - Desvio Padrão; * comparação entre média RCU e média DC 

 

 No Quadro 8, são apresentados os escores individuais dos sujeitos desta pesquisa, de 

forma a facilitar a visualização dos principais fatores abordados no IBDQ que afetam a 

qualidade de vida sujeitos entrevistados.  
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Quadro 8 - Distribuição das pontuações das questões por domínio do IBDQ respondidas 
por com DII acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia/HUAP (setembro a 
novembro de 2013, Niterói, RJ). 
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 A partir desta análise individual, observou-se que, dentre os participantes com DC, 

houve um sujeito com escore final de 81, pontuação bastante inferior à média do grupo.  Ao 

realizar análise desconsiderando as respostas desse sujeito, obteve-se as seguintes médias 

relativas aos domínios e à pontuação geral dos sujeitos com DC: i) sintomas intestinais - 52,5 

(±9,23); ii) sintomas sistêmicos – 24 (±6,78); iii) aspectos sociais – 26 (±7,53); iv) aspectos 

emocionais – 58,58 (±10,3); v) total – 161,08 (±26,35). Com isso, as médias dos domínios 

“sintomas sistêmicos” e “aspectos emocionais” do IBDQ dos indivíduos com DC superariam 

as dos indivíduos com RCU. 

 Contudo, este sujeito com DC com média abaixo dos demais não pode ser excluído, 

pois constitui um ser humano com suas necessidades, logo possui suas singularidades e 

demandas dos serviços de saúde, que devem ser atendidas pela equipe. Decidiu-se, então, 

ilustrar a pontuação final de cada indivíduo no IBDQ, caracterizando-os em relação ao sexo, 

idade, estado civil, renda familiar, tabagismo, prática de atividade física, IMC e presença de 

doença(s) concomitante(s), como apresentado no Gráfico 1. 

 Observou-se que, nas quatro maiores pontuações no IBDQ entre os indivíduos com 

DC, a variável que manteve-se a mesma foi a ausência de doença(s) concomitantes. Dentre as 

doenças concomitantes, destaca-se a depressão, tendo sido observado que os três indivíduos 

que possuíam diagnóstico de depressão (dois com RCU e 1 com DC) tiveram pontuação total 

no IBDQ consideravelmente inferior à média do seu respectivo grupo (indivíduos com RCU –  

pontuação total de 147 e 150; indivíduo com DC – pontuação total de 81).  

 Além das variáveis citadas, procurou-se observar possível relação entre a quantidade 

de alimentos evitados e os escores do IBDQ, visto que determinados alimentos contendo 

enxofre causam manifestações relativas ao trato gastrointestinal de indivíduos entrevistados. 

Considerou-se os escores de cada domínio, o escore total e o número bruto de alimentos 

evitados por cada indivíduo. Verificou-se que (Gráfico 2), em alguns casos, a quantidade de 

alimentos evitados foi inversamente proporcional às pontuações no IBDQ, como por exemplo 

os sujeitos “M” e “L”.  
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Gráfico 1 – Pontuação total individual e caracterização dos indivíduos com DII 
acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia/HUAP por sexo, idade, estão civil, 
renda familiar, tabagismo, prática de atividade física, IMC e presença de doença(s) 
concomitante(s), (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 
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Gráfico 2 – Relação da quantidade de alimentos evitados por indivíduos com DII 
acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia/HUAP e  suas pontuações por 
domínios e totais no IBDQ (setembro a novembro de 2013, Niterói, RJ). 
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 A participação do enfermeiro no acompanhamento dos indivíduos com DII no 

ambulatório de Gastroenterologia do HUAP também foi investigada. Para tal, perguntou-se 

aos voluntários da pesquisa se, em algum momento, os mesmos foram atendidos por um 

profissional enfermeiro naquele setor, e todos responderam negativamente.  

 Foi observado que, no cenário da pesquisa, os únicos representantes da equipe de 

enfermagem eram técnicos/auxiliares de enfermagem. Estes possuíam como tarefa organizar 

os impressos utilizados pelos médicos para a consulta, organizar os prontuários na ordem de 

atendimento (conforme a ordem de chegada) e fazer a chamada dos indivíduos que chegavam, 

para que aguardassem no corredor de espera para sua vez de atendimento. Não foi verificada 

qualquer assistência de enfermagem prestada aos indivíduos com DII acompanhados no 

referido ambulatório, nos dias das consultas. 

 Os sujeitos foram questionados se consideravam que poderiam ser auxiliados por um 

enfermeiro no ambulatório de Gastroenterologia. E, caso a resposta fosse afirmativa, pediu-se 

que dissessem como poderia ser essa contribuição do profissional, sendo realizado por escrito 

pela pesquisadora o registro da fala dos entrevistados. O Quadro 9 revela que a maioria (15; 

75%) considerou que poderia ser auxiliado por um enfermeiro, caso fosse assistida pelo 

mesmo no referido ambulatório.  

 Contudo, ao analisar o registro das opiniões dos que afirmaram que poderiam ser 

auxiliados por um enfermeiro, fica evidente que, em geral, não conseguiram determinar como 

esse auxílio ocorreria. Dentre os que citaram, o auxílio estaria mais relacionado ao suporte, 

para esclarecer dúvidas, dar orientações, aplicar injeção, e até mesmo realizar atendimento, 

nos casos em que não fosse necessária a função específica do médico, particularmente para 

reduzir o tempo de espera da fila.  

 Sugere-se que, pela fala dos entrevistados, os mesmos desconheceriam as 

competências e funções do enfermeiro, o que pode se constituir como fator principal para que 

esses sujeitos não soubessem determinar a real contribuição do profissional enfermeiro no 

ambulatório de Gastroenterolgia. 
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Quadro 9 - Opinião dos indivíduos com DII quanto à possível contribuição do 
enfermeiro no atendimento ambulatorial de Gastroenterologia. Setembro a novembro 
de 2013, Niterói/RJ. 
 DII (n=20) RCU (n=7) DC (n=13) 
Considera que pode ser auxiliado por um 
enfermeiro no ambulatório de 
Gastroenterologia 

   

Sim 15 (75%) 5 (71%) 10 (77%) 
Não 4 (20%) 1 (14%) 3 (23%) 
Não soube dizer 1 (5%) 1 (14%) 0 (0%) 

 
Registro das opiniões 

• Considera importante ter assistência, mas não soube especificar como poderia 
auxiliar 

• Não soube especificar, mas acredita que auxiliaria como suporte, para dúvidas 
• Dando orientações sobre a doença e sobre a parte burocrática 
• Como suporte para manter a saúde 
• Como suporte para o médico; seria interessante 
• Passando informações, para dizer o que fazer, o que pode comer; orientar 
• Para casos em que não fosse necessário médico, reduzindo a fila de espera 
• Se o médico dissesse que sim, sim. Poderia ajudar em muitas coisas, orientar, ter 

paciência, falar claro. 
• Com informações, dúvidas 
• Não considera que precisa, mas acha que seria útil para outros pacientes 
• Não soube especificar 
• Tirar dúvidas 
• Se tivesse conhecimento, poderia ajudar 
• Não soube especificar 
• Dependendo da necessidade, como receber injeções 

 

 

 Em tempo, esclarece-se que os dados referentes aos exames laboratoriais (exame de 

sangue, fezes e urina), de imagem e endoscópicos não foram coletados, pois, na análise de 

prontuário, verificou-se que nem todos possuíam exames atualizados, logo comprometeria a 

comparação com a qualidade de vida atual dos voluntários.  
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5.1 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, NUTRICIONAIS E CLÍNICOS DE 

INDIVÍDUOS COM DII 

5 DISCUSSÃO 

  

 Do total dos voluntários dessa pesquisa, a maioria possuía DC. A prevalência foi sexo 

feminino, tanto no grupo de DC e no grupo de RCU. A média de idade considerando todos os 

participantes foi 47,05 anos, sendo maior entre os sujeitos com RCU (52,86 anos). A maior 

parte dos sujeitos entrevistados se autodeclarou branco, de estado civil casado, possuía ensino 

médio completo e era de baixa renda (de um a três salários mínimos). 

 Nos estudos de Cohen, Bin e Fayh (2010), Souza et al (2011) e  Kleimubing-Júnior et 

al (2011), a prevalência encontrada também foi do sexo feminino, porém, nesses estudos, a 

maior parte dos sujeitos possuía RCU.  Salviano, Burgos e Santos (2007), Souza et al (2011), 

Kleimubing-Júnior et al (2011) encontraram em seus estudos a média de idade próxima a 

observada na presente pesquisa (43,83, 40,2 anos, 43,83, respectivamente).  

Pontes et al (2004) e Souza et al (2011) também apresentaram em suas pesquisas o 

predomínio de sujeitos brancos e de casados. Salviano, Burgos e Santos (2007), em um estudo 

realizado em Recife, verificaram que a maior parte dos sujeitos do estudo possuía ensino 

médio completo e baixa renda, corroborando com os dados aqui obtidos. 

 O tabagismo é um fator ambiental que tem sido estudado quanto ao seu impacto 

variável na DC (na qual seria um fator de risco) e na RCU (na qual consistiria em um fator de 

proteção), como Asakura et al (2008) e Ponder e Long (2013) trazem em suas revisões. Em 

relação ao hábito tabagista, verificou-se que a maior parcela da população estudada é de não-

fumante, seguida por ex-fumantes e a minoria foi de fumantes (presentes apenas no grupo dos 

sujeitos com DC). No estudo de Souza et al (2011) o número de não-fumantes também 

manteve-se superior. 

 As classificações nutricionais observadas nesse estudo ficaram comprometidas por não 

ter sido possível calcular o IMC de oito indivíduos, da população estudada. Porém, ressalta-se 
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que, dos indivíduos para os quais foi calculado, a metade foi considerada obesa. Esse achado 

pode ter relação com o fato de a grande maioria (75%) não realizar atividades físicas 

regularmente. Em estudo realizado no Rio Grande do Sul, Cohen, Bin e Fayh (2010) 

observaram que a média do IMC dos indivíduos com DC classificava em peso adequado, 

enquanto que a média dos pacientes com RCU tendia para o sobrepeso. 

 Verificou-se que considerável quantidade de alimentos compostos por aminoácidos 

contendo enxofre é evitada por indivíduos com DII devido ao fato de os mesmos causarem 

manifestações relativas ao trato gastrointestinal, com destaque para o leite e seus derivados, 

pimentão verde e carne bovina, todos evitados por mais de 20% da população estudada. A 

carne suína foi o principal alimento evitado (75%), porém as justificativas estavam, em sua 

maioria, no receio de o consumo desse alimento vir a agravar a DII e não em uma experiência 

prévia do sujeito. 

 Os aminoácidos contendo enxofre são importantes precursores da síntese endógena de 

sulfeto de hidrogênio, e a alteração no metabolismo desses aminoácidos tem sido 

reconhecidos como fator causador de diversas desordens, como verificaram Townsend Tew, 

Tapiero12, (2004) e Chen13

 No que se refere aos aspectos clínicos, observou-se que a maioria dos sujeitos com 

RCU, em relação à extensão da doença, possuía proctite. Dentre os indivíduos com DC, a 

localização e comportamento da doença mais prevalentes foram a ileocolônica e o não-

estenosante/não-penetrante, respectivamente, havendo importante prevalência de doença 

perianal (31%). No trabalho Souza et al (2011), a proctite/retossigmoidite foi mais prevalente 

entre os indivíduos com RCU, contudo, no presente estudo, a retossigmoidite foi categorizada 

 (1999) (apud Fiorucci et al 2006).  

Fiorucci et al (2006) consideram, em sua revisão, os possíveis benefícios e malefícios  

do sulfeto de hidrogênio no organismo (como a alteração de funções celulares do hospedeiro 

devido à sua fácil permeabilidade através das membranas), e ressaltaram que os estudos com 

essa abordagem ainda não são totalmente conclusivos.  

Na revisão de Rowan et al (2009), foram apresentados os danos que o sulfeto de 

hidrogênio pode causar às células, sugerindo possível relação entre as Bactérias Redutoras de 

Sulfato (que possuem o citado gás como produto de seu metabolismo) e a etiologia da colite 

ulcerativa. 

                                                           
12 TOWNSEND DM, TEW KD, TAPIERO H. Sulfur containing amino acids and human disease. Biomed 
Pharmacother 2004;58:47–55. 
13 CHEN P, PODDAR R, TIPA EV, DIBELLO PM, MORAVEC CD, ROBINSON K, GREEN R, KRUGER 
WD, GARROW TA, JACOBSEN DW. Homocysteine metabolism in cardiovascular cells and tissues: 
implications for hyperhomocysteinemia and cardiovascular disease. Adv Enzyme Regul 1999;39:93–109. 
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como colite esquerda, o que impede uma adequada comparação entre os estudos. Nesse 

mesmo estudo, os citados autores observaram, entre os sujeitos com DC, a predominância da 

localização ileal/ileocecal e do comportamento penetrante. 

 Em relação às manifestações clínicas da DII, a variedade relatada/registrada foi 

importante (sete entre os com RCU e 17 entre os com DC), contudo não houve uma mesma 

manifestação clínica que tenha sido apresentada por mais da metade dos participantes, 

caracterizando uma distribuição heterogênea. Ressalta-se que oito dos entrevistados não 

apresentavam sintomatologia da doença no dia da consulta, destes três com RCU e cinco com 

DC.  

 Dentre as manifestações intestinais da DII, verificou-se a ocorrência de diarréia, dor 

abdominal, cólica intestinal, presença de muco nas fezes, presença de muco e sangue nas 

fezes, cólica, fissura anal, mamilos hemorroidários, sangramento retal, fístula enterocutânea, 

proctalgia e tenesmo. Quanto às manifestações extraintestinais a observada em ambos os 

grupos estudados foi a artralgia. Indivíduos com DC apresentaram sintomas gerais como 

astenia, perda ponderal e inapetência, conforme a WGO (2009) pontua que pode ocorrer em 

alguns casos. 

 Na presente pesquisa, verificou-se casos de esteatose, colelitíase e osteoporose entre 

os entrevistados. Nas publicações de Mota et al (2007), Torres et al (2011) e da WGO (2009) 

tais acometimentos foram incluídos entre as manifestações extraintestinais citadas, porém não 

foi possível afirmar se esses acometimentos patológicos foram decorrentes da DII. 

 A terapêutica medicamentosa atual dos sujeitos com RCU teve como principal classe 

de fármacos utilizados os aminossalicilatos, e entre os sujeitos com DC a classe prevalente foi 

de imunomoduladores/imunossupressores. Esses fármacos também eram os prevalentes na 

terapêutica dos sujeitos com RCU e DC investigados por Kleimubing-Júnior et al (2011). 

 Foi observado que oito (40%) participantes da presente pesquisa foram submetidos em 

algum momento de suas vidas a procedimentos cirúrgicos relativos ao tratogastrointestinal, e 

a desses indivíduos eram com DC. Souza, Belasco e Aguiar (2008) encontraram proporções 

similares (35% da população estudada), havendo também entre os indivíduos com DC. 

 

5.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E FATORES RELACIONADOS 

  

 O IBDQ é um questionário utilizado na avaliação da qualidade de vida de forma mais 

específica para os aspectos da DII e suas questões referem-se a diferentes situações que o 

indivíduo avaliado possa ter vivenciado nas duas semanas anteriores, contanto do momento da 
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aplicação do questionário. Assim, reforçou-se com os participantes do presente estudo que 

deveriam considerar esse período para suas respostas.  

 As médias obtidas em cada domínio pelos sujeitos da pesquisa aproximam-se das 

apresentadas nos estudos de Souza et al (2011) e Cohen, Bin e Fayh (2010), tanto quando 

analisadas para os indivíduos com DII em geral quanto quando analisada nos grupos de 

indivíduos com RCU e DC. Em ambos os estudos desses autores verificou-se que não houve 

relação estatisticamente significativa entre os valores obtidos dos indivíduos com RCU e os 

com DC nos quatro domínios.  

No presente estudo, o domínio “Sintomas Intestinais” teve valor estatisticamente 

significativo entre ambos os grupos, sendo a menor média a do grupo de DC, o que poderia 

estar relacionado com a maior variedade de sintomatologia presente entre indivíduos desse 

grupo, afetando a qualidade de vida dos mesmos. 

 Além da atividade da doença (determinada também pela presença de manifestações 

clínicas), avaliada por Cohen, Bin e Fayh (2010) como importante fator que interfere em 

melhor qualidade de vida dos indivíduos com DII, outros fatores têm sido associados à 

alteração na qualidade de vida, como tabagismo, sexo e saúde mental, como apresentam 

Souza et al (2011) e López Blanco et al (2005) em seus estudos.   

 No que se refere ao tabagismo, Souza et al (2011) e López Blanco et al (2005) 

apresentam em seus estudos que a média do IBDQ dos indivíduos fumantes é inferior a dos 

não fumantes. Na presente pesquisa, dentre os 20 voluntários da pesquisa, apenas dois eram 

fumantes, contudo não configuram entre as maiores pontuações totais do IBDQ, ou seja, não 

estão entre os oito com mais tendência à melhor qualidade de vida. 

 Em relação ao sexo, Souza et al (2011) verificaram que os escores para o sexo 

masculino eram inferiores que para o feminino. Por outro lado, López Blanco et al (2005) 

apresentaram que indivíduos do sexo feminino possuíam menor pontuação, ou seja, pior 

qualidade de vida que os homens. Na presente investigação, não observou-se possível relação 

do sexo com a qualidade de vida. 

 Quanto à saúde mental, Costa e Chaves (2005), a partir de estudo realizado com 

sujeitos com RCU, identificaram que o evento estressor mais freqüente nesses indivíduos é a 

situação de doença. Ao ser realizada a análise dos escores obtidos no IBDQ e das 

características dos indivíduos da presente pesquisa, observou-se que os participantes com DII 

sem doenças concomitantes tendiam a ter melhor qualidade de vida. Entre as doenças 

concomitantes destaca-se a depressão, presente em três dos 20 indivíduos entrevistados.  
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 López Blanco et al (2005) verificaram em seu estudo que a necessidade de suporte 

psicológico é um dos fatores que afetam significativamente a qualidade de vida. Gouveia e 

Ávila (2010) concluíram em seu estudo que os fatores emocionais, mesmo que não possam 

ser considerados causadores da DII, podem ser tidos como elementos precipitadores, 

contribuidores e/ou exacerbadores da doença. Com isso, reduziria a qualidade de vida desses 

indivíduos. 

  

5.3 CONTRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE 

DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM DII 

  

No ambulatório de Gastroenterologia do HUAP, no qual indivíduos com DII fazem 

acompanhamento, foi observado que não há um enfermeiro que realize assistência direta a 

esses sujeitos.  Isso não significa, entretanto, que esse profissional, ao se inserir nesse setor, 

não possa contribuir para a assistência à saúde desses indivíduos. 

 Em países como Canadá, Inglaterra e Austrália há enfermeiros especialistas em 

Gastroenterolgia e/ou em DII, e estudos abordam as possíveis contribuições desses 

especialistas na assistência ao indivíduo com DII, como apresentam em suas pesquisas 

Dupuis et al (2009), Belling, McLaren e Woods (2009) e Leach et al (2013). 

 A Royal College of Nursing (2007), na Inglaterra, estabelece algumas ações incluídas 

no papel do enfermeiro especialista, como por exemplo: conselhos por telefone; 

acompanhamento clínico; manejo dos serviços de imunossupressão; fornecimento de suporte 

nutricional; fornecimento de educação e orientações; desenvolvimento e definição dos 

serviços para DII; colaboração com a equipe multidisciplinar envolvida no cuidado ao 

indivíduo com DII; compromisso com atividades relativas à endoscopia; coordenação de 

vigilância de câncer colorretal em indivíduos. 

No entanto, no Brasil, segundo a Resolução nº 389 de 2011, do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), publicada no Diário Oficial da União nº 202, de 20 de outubro de 

2011, pág. 146 – Seção 1, não há a especialidade de Enfermagem em Gastroenterologia entre 

as diversas áreas atualmente reconhecidas pelo órgão. Também não foram encontrados 

trabalhos que abordassem a atuação do enfermeiro na assistência específica ao indivíduo com 

DII em nosso país. 

Os enfermeiros atuantes no Brasil, ao realizarem assistência de enfermagem ao 

indivíduo com DII, têm como principais respaldos legais para direcionar suas ações a Lei nº 
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7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e o Decreto nº 

94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamenta a referida lei. 

O Decreto nº 94.406/87 incumbe ao enfermeiro, dentre outras diversas competências, 

a consulta de enfermagem (como atividade privativa) e a participação na elaboração, 

execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Logo, não há impeditivos para a 

inserção do enfermeiro na assistência ambulatorial aos indivíduos com DII. 

 No ambulatório em que são atendidos os indivíduos com DII no HUAP, ficou claro 

que, mesmo considerando que poderiam ser auxiliados por enfermeiros caso fossem atendidos 

por esse profissional, a maior parte dos indivíduos entrevistados não soube expressar com 

detalhes como seria beneficiada. Essa situação possivelmente reflete o desconhecimento das 

competências que o enfermeiro possui por parte da população.  

  Apesar das limitações deste estudo, é válido ressaltar que foi observada a presença de 

problemas de saúde na população estudada, tais como: alterações gastrointestinais (diarréia, 

muco e sangue nas fezes, fístula enterocutânea), alterações osteomusculares (artralgia, 

osteoporose, fibromialgia, que podem comprometer a mobilidade física), alterações na saúde 

mental (depressão; ansiedade; síndrome do pânico), tabagismo, sedentarismo, obesidade, 

grande número de internação hospitalar por motivos gastrointestinais, desconhecimento 

quanto ao processo de doença concomitante.  

Esses e outros fatores, caso fossem objeto de cuidado de um enfermeiro no setor, 

poderiam favorecer melhor qualidade de vida desses indivíduos atendidos no ambulatório do 

HUAP. A partir disso, considerando que tais fatores poderiam estar reduzindo a qualidade de 

vida desses indivíduos e tendo como base alguns estudos na área (Younge; Norton, 2006; 

Belling; Woods; McLaren, 2008; Hernández-Sampelayo et al,2009; Marin et al, 2011; 

Todorovic, 2012; Leach et al, 2013), pode-se traçar como possíveis ações e intervenções do 

enfermeiro visando contribuir para a melhoria da saúde e, consequentemente da qualidade de 

vida dos mesmos: 

• Desenvolver atributos, tais como:  

o Se manter atualizado nos contextos da DII;   

o Estabelecer vínculo com a equipe de saúde atuante;  

o Ser um elo entre o indivíduo com DII e a equipe;  

o Estabelecer confiança com os indivíduos assistidos; 

o Ser acessível;  

o Ter escuta sensível;  

o Manter contato e monitoração 
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o Visitar o indivíduo caso o mesmo interne no hospital 

• Promover compreensão quanto a informações relativas à DII; 

• Oferecer suporte emocional e psicológico; 

• Promover educação em saúde dos indivíduos (e acompanhantes); 

• Oferecer acompanhamento por telefone e/ou e-mail; 

• Avaliar adesão e contribuir para a elaboração do plano terapêutico; 

• Analisar a possibilidade de organizar grupo de apoio; 

• Dispensar orientações quanto aos hábitos de vida (prática de atividade física, 

alimentação, tabagismo e etilismo) 

• Promover compreensão quanto às informações relativas à(s) doença(s) 

concomitantes 

•  Avaliar e acompanhar a qualidade de vida através de questionários; 

 

No contexto do ambulatório de Gastroenterolgia do HUAP, observou-se que tais ações 

poderiam ser efetivadas através do estabelecimento da consulta de enfermagem, onde o 

enfermeiro poderia, a partir das informações mais detalhadas que seriam colhidas, atuar de 

maneira mais holística. Ou ainda com atividades educativas no local onde os indivíduos 

aguardam serem chamados para a consulta médica. 

Estudos têm procurado demonstrar a contribuição do enfermeiro no melhoramento do 

cuidado prestado e da qualidade de vida de indivíduos com DII, como apresentam Nightingale 

et al14 (2000) e Smith et al15

                                                           
14 NIGHTINGALE AJ, MIDDLETON W, MIDDLETON SJ, HUNTER JO. Evaluation of the effectiveness of a 
specialist nurse in the management of inflammatory bowel disease (IBD). Eur J Gastroenterol Hepatol 
2000;12:967–73. 
15 SMITH GD, WATSON R, ROGER D, MCRORIE E, HURST N, LUMAN W, et al. Impact of a nurse-led 
counseling service on quality of life in patients with inflammatory bowel disease. J Adv Nurs 2002;38:152–60. 

 (2002), trazidos na revisão sistemática de Hernández-Sampelayo 

et al (2009). 

Contudo, apesar de alguns estudos darem suporte para concepções acerca de possíveis 

ações do enfermeiro no manejo dos pacientes com DII e de demonstrarem que intervenções 

do enfermeiro poderiam beneficiar esses indivíduos, Belling, McLaren e Woods (2009) e  

Hernández-Sampelayo et al (2009) concluem, em suas revisões, que há a necessidade de mais 

estudos, com maior qualidade metodológica, para se avaliar e demonstrar o impacto e as 

contribuições das intervenções desse profissional de enfermagem no manejo e na saúde dos 

indivíduos com DII. 
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 Os indivíduos com DII acompanhados no ambulatório de Gastroenterologia específico 

de DII do HUAP eram atendidos por uma equipe médica formada por dois professores da 

universidade, três residentes, 2 especializandos e 2 acadêmicos.  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi confirmado que o enfermeiro não tem participação na assistência a saúde desses 

indivíduos prestada no referido ambulatório. Da equipe de enfermagem, apenas profissionais 

ténicos/auxiliares estavam presentes, porém os mesmos não realizavam assistência direta aos 

indivíduos, estando suas tarefas limitadas à organização do atendimento. Logo, constatou-se 

que os fatores que afetam a qualidade de vida de indivíduos não são objeto do cuido de 

enfermagem nesse setor. 

 A maior parte dos indivíduos participantes da presente pesquisa afirmou que 

considerava que poderia ser auxiliada pelo enfermeiro, porém a maioria dela não soube 

especificar como seria esse auxílio, o que demonstraria desconhecimento das competências 

que o enfermeiro possui por parte da população. Dessa forma, cabe ao enfermeiro assumir 

ações frente aos mesmos para que possam perceber, suas funções e seu papel. 

 Após a aplicação do IBDQ, foi observado que as médias de cada domínio e a média 

total, considerando todos os participantes, estiveram além do valor referente à metade das 

pontuações, o que demonstra que os indivíduos com DII, de acordo com os parâmetros 

investigados, apresentam tendência de melhor qualidade de vida. Contudo, a partir da análise 

individual, verificou-se que havia participantes abaixo da média, demonstrando que, no que se 

refere à qualidade de vida, no referido ambulatório há indivíduos que possui suas 

singularidades e demandas dos serviços de saúde, que devem ser atendidas pela equipe para 

contribuir na melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 

 Dos fatores investigados que poderiam afetar a qualidade de vida dos sujeitos 

entrevistados, destacaram-se: alterações gastrointestinais/manifestações da doença, doença(s) 

concomitante(s), alterações na saúde mental, hábito tabagista, falta de prática de atividade 

física regular, obesidade e alto número de internação hospitalar por motivos gastrointestinais.  
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 A partir disso, definiu-se ações e intervenções que o enfermeiro, ao se inserir no 

cenário de pesquisa estudado, poderia realizar visando contribuir para a promoção da 

qualidade de vida dos indivíduos com DII atendidos no ambulatório de Gastroenterologia do 

HUAP, como por exemplo: desenvolver atributos profissionais, promover compreensão 

quanto a informações relativas à DII, oferecer suporte emocional e psicológico, promover 

educação em saúde; orientar quanto aos hábitos de vida (sedentarismo, tabagismo, 

alimentação) e  promover compreensão quanto às informações relativas à(s) doença(s) 

concomitantes. 

Acredita-se que essas ações, ou a maior parte delas, poderiam ser efetivadas através da 

realização da consulta de enfermagem, ou ainda através de atividades educativas em saúde no 

local de espera para atendimento caso houvesse um profissional enfermeiro para assumir esse 

papel. 

Conclui-se que o enfermeiro possui competências para integrar a equipe de saúde a 

nível ambulatorial e realizar assistência de enfermagem de qualidade. Ressalta-se que há a 

necessidade da realização de estudos mais aprofundados e detalhados na área para que se 

possa determinar e avaliar as contribuições do enfermeiro para a promoção de saúde, e 

consequentemente da qualidade de vida dos indivíduos com DII.  
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9.1  FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS A PARTIR DE ENTREVISTA 
COM PACIENTES 

9 APÊNDICES 

 
Informações sociodemográficas: 
 
1- Sexo: (    ) Feminino  (    ) Masculino 
 
2- Idade: _____ anos 
 
3- Se considera como: 
(    ) Branco  (    ) Caboclo  (    ) Cafuzo  (    ) Indígena  
(    ) Mulato  (    ) Negro  (    ) Pardo   
  
4- Naturalidade: _________________________ 
4.1- Município em que reside: _________________________ Bairro: ___________________ 
 
5- Estado civil:  (    ) Solteiro(a)  (    ) Solteiro(a) em união estável 

(    ) Casado(a)  (    ) Divorciado(a)              
(    ) Viúvo(a) 

 
6- Religião: 
(    ) Sem religião    (    ) Candomblé  (    ) Católica  
(    ) Espírita     (    ) Evangélica   (    ) Umbanda 
(    ) Outro: ______________ 
 
7- Nível de escolaridade:  
(    ) Sem escolaridade 
(    ) Ensino Fundamental incompleto  
(    ) Ensino Fundamental completo  
(    ) Ensino médio incompleto 
(    ) Ensino médio completo 
(    ) Ensino Superior  incompleto 
(    ) Ensino Superior completo 
 
8- Profissão/Ocupação: ________________________________________________________ 
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9- Residência possui saneamento básico (água e esgoto):  
(    ) Sim 
(    ) Não Qual a fonte da água consumida? ____________________________ 
   Onde é realizado o despejo dos dejetos? ____________________________ 
 
10- Quantas pessoas ocupam o domicílio? _______ 
Qual(is)  o(s) grau(s) de parentesco com o(a) senhor(a)? ______________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
11- Renda familiar: 
(    ) menos que 01 salário mínimo 
(    ) 01 a 03 salários mínimos 
(    ) 04 a 06 salários mínimos 
(    ) 07 a 09 salários mínimos 
(    ) 10 ou mais salários mínimos 
 
12- Somando todos os cigarros consumidos em toda a vida, o total chega a 05 maços ou 100 
cigarros: 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
12.1 - Atualmente, fuma cigarros: 
(    ) Sim  
Quantos cigarros por dia? _______ Há quanto tempo? _________  
Houve algum período sem fumar desde que começou? Por quanto tempo? _______________ 
 
(    ) Não  
Quantos cigarros fumava por dia? _______ Há quanto tempo está sem fumar? ____________ 
 
 
13- Consome bebida(s) alcoólica(s): 
(    ) Sim   
Há quanto tempo? ____________ 
Qual(is) o(s) tipo(s)? ______________________________________________ 
Quantas doses* em média por semana?  ______________  
 
(    ) Sim, mas raramente   
Com que frequência? ________________________ 
Qual(is) o(s) tipo(s)? _______________________________________ 
Quantas doses* em média consume por vez?  ______________ 
 
 (    ) Não  
 
*Nesta pesquisa considera-se uma dose de bebida alcoólica como: 
- uma lata de cerveja; 
- uma taça de vinho; 
- um drink ou cocktail; 
- uma dose de cachaça ou uísque; 
  



74 

14- Pratica atividades físicas: 
(    ) Sim Qual(is) a(s) atividade(s)? ________________________________________ 
   Quanto tempo em média dura a prática? _____________________________ 
   Qual é a frequência? _____________ vez(es) por semana 
 
(    ) Não 
 
 
 
 
Informações clínicas: 
15- Possui Doença de Crohn ou Retocolite Ulcerativa?  
(    ) Sim  

(    ) Doença de Crohn      (    )Retocolite Ulcerativa  
Há quanto tempo foi diagnosticada a doença? ________________________________ 
Como foi diagnosticado?  ________________________________________________ 
Quais são os sintomas? __________________________________________________ 

            _____________________________________________________________________ 
 
(    ) Não 
(    ) Não sabe dizer 
 
 
16- Possui história familiar de doença inflamatória intestinal: 
(    ) Sim Grau de parentesco: ______________________________________ 

(    )Doença de Crohn (    )Retocolite Ulcerativa (    )Não sabe especificar 
 

Grau de parentesco: ______________________________________ 
(    )Doença de Crohn (    )Retocolite Ulcerativa (    )Não sabe especificar 

 
Grau de parentesco: ______________________________________ 
(    )Doença de Crohn (    )Retocolite Ulcerativa (    )Não sabe especificar 

 
(    ) Não 
 
(    ) Não sabe dizer 
 
17- Tempo de acompanhamento em ambulatório(s) de Gastroenterologia: _______________ 
 
17.1- Tempo de acompanhamento no ambulatório de Gastroenterologia do Hospital 
Universitário Antônio Pedro: _______________ 
 
 
18- Intervenção(ões) terapêutica(s) no último mês: 
18.1- Medicamentosa:  
(    )Sim  Qual(is)?_________________________________________________ 
   Tempo de uso: __________________ 
(    ) Não 
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18.2- Cirúrgica: 
(    ) Sim Qual o procedimento? ____________________________________________ 
 
(    ) Não 
 
18.3- Terapia(s) alternativa(s): 
(     )Sim 
 Qual(is)?___________________________________________________ 
(    ) Não 
 
19- Intervenção(ões) terapêutica(s) anterior(es): 
19.1- Medicamentosa:  
(    ) Sim  Qual(is)?______________________________________________ 
   Tempo de uso: ____________ 
(    ) Não 
 
19.2- Cirúrgica: 
(    ) Sim Qual(is) o(s) procedimento(s)? _____________________________________ 

Quando?______________ 
(    ) Não 
 
19.3- Terapia(s) alternativa(s): 
(     )Sim 
 Qual(is)?___________________________________________________ 
(    )Não 
 
20- Atualmente, faz uso de medicamento(s) que não seja(m) para a doença inflamatória 
intestinal? 
(    ) Sim Qual(is) motivo(s)? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________ 
  Tempo de uso: ____________ 
 (    ) Não 
 
 
21- História de internação hospitalar: 
(    ) Sim  Motivo(s):_________________________________________________ 

Quando? __________________________________________________ 
 Por quanto tempo? __________________________________________ 

(    ) Não 
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22- Em relação aos alimentos listados abaixo, responda:  
 

Alimentos Consome Frequência por 
semana 

Causa 
desconforto 
intestinal? 

Agrava os 
sintomas da 

doença 
intestinal? 

Sim Não < 1x 1x 2x ≥ 3x Sim Não Sim Não 
Leite           
Derivados de leite 
(iogurte, queijo, 
requeijão, etc.) 

  
        

Arroz           
Feijão           
Macarrão           
Fubá           
Pão francês           
Biscoitos           
Castanha de caju           
Carne de frango           
Carne de porco           
Carne de boi           
Peixes           
Ovo de galinha           
Aveia           
Alho           
Cebola           
Batata           
Cenoura           
Tomate           
Pimentão verde           
Espinafre           
Brócolis           
Couve-flor           
Quiabo           
Batata doce           
Banana           
Abacaxi           
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23- Quanto aos alimentos listados abaixo, responda: 

Alimentos Evita consumir? Se sim, por quê? Sim Não 
Leite    
Derivados de leite 
(iogurte, queijo, 
requeijão, etc.) 

   

Arroz    
Feijão    
Macarrão    
Fubá    
Pão francês    
Biscoitos     
Castanha de caju    
Carne de frango    
Carne de porco    
Carne de boi    
Peixe     
Ovo de galinha    
Aveia    
Alho    
Cebola    
Batata    
Cenoura    
Tomate    
Pimentão verde    
Espinafre    
Brócolis    
Couve-flor    
Quiabo    
Batata doce    
Banana    
Abacaxi    

 
24- Além dos alimentos listados acima, evita consumir outro(s) alimento(s)? 
(    ) Sim 
 Qual(is)? _____________________________________________________________ 
 Por quê? ______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
(    ) Não 
 
25-Apresenta constipação intestinal (prisão de ventre): 
(    ) Sim 
(    ) Não 
Com que frequência vai ao banheiro? ___________________________ 
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26- Apresenta diarreia frequente: 
(    ) Sim  Quantas vezes por dia? ___________________________ 
(    ) Não 
  
27- Atualmente, qual o aspecto das fezes (uma ou mais opções): 
(    ) Líquidas  
(    ) Amolecidas 
(    ) Moldadas 
(    ) Sanguinolentas 
 
28- Atualmente, apresenta flatulência: 
(    )Sim  Com que frequência? (    )Muitas vezes 
     (    )Às vezes 
     (    )Raramente 

O odor parece com o de “ovo podre”? (    )Sim  (    )Não 
   

(    )Não  
 
29- Possui outras doenças: 
(    )Sim Qual(is)? _______________________________________________________ 
   Há quanto tempo?________________________________________________ 
(    )Não 
 
30- Antes do início dos sintomas da doença inflamatória intestinal... 
30.1- Evitava consumir algum alimentos? 
(    ) Sim  Qual(is) e por quê? _________________________________________ 
   _________________________________________________________ 
(    ) Não 
 
30.2- Fez uso de antibiótico(s): 
(    ) Sim   

Qual(is)?_______________________________________________________ 
Motivo _________________________________________________________ 
Por quanto tempo? ________________________________________________ 

 
(    ) Sim, mas não sabe detalhar 
(    ) Não 
(    ) Não se lembra 
 
30.3- Fez uso de anti-inflamatório(s): 
(    ) Sim   

Qual(is)?_______________________________________________________ 
Motivo _________________________________________________________ 
Por quanto tempo? ________________________________________________ 

 
(    ) Sim, mas não sabe detalhar 
(    ) Não 
(    ) Não se lembra 
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30.4- Possuía constipação intestinal (“prisão de ventre”): 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não se lembra 
 
30.5- Apresentava diarreia frequente: 
(    ) Sim   
 (    ) Não 
(    ) Não se lembra 
 
30.6- Com que frequência ia ao banheiro? ___________________________ 
 
30.7- Qual era o aspecto das fezes: 
(    ) Líquidas  
(    ) Amolecidas 
(    ) Moldadas 
(    ) Sanguinolentas 
(    ) Não se lembra 
 
30.8- Apresentava flatulência: 
(    ) Sim  Com que frequência? (    )Muitas vezes 
     (    )Às vezes 
     (    )Raramente 

O odor parecia com o de “ovo podre”? (    )Sim  (    )Não 
   

(    ) Sim, mas não sabe detalhar 
(    ) Não  
(    ) Não se lembra 
 
Informações complementares 
31- O(A) senhor(a) já foi atendido(a) por um enfermeiro no ambulatório de 
Gastroenterologia? 
(    ) Sim Como foi? ___________________________________________________
  
(    ) Não 
 
31.1- Considera que pode ser auxiliado(a) por um enfermeiro no ambulatório de 
Gastroenterologia? 
 
(    ) Sim  Como?____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
(    )Não 
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9.2 FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS DE PRONTUÁRIO DOS 

PACIENTES 

 
1- Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino 
 
2- Idade: ____ anos 
 
3- Naturalidade: 
 
4- Município em que reside: 
 
4.1- Bairro: 
 
5- Estado civil: 
 
6- Doença Inflamatória Intestinal:  

(    ) Doença de Crohn  (    ) Retocolite Ulcerativa 
Classificação: _________________________________ 

 
6.1- Método(s) de diagnóstico(s): ________________________________________________ 
 
6.2- Tempo de diagnóstico: _________ 
 
7- Manifestações clínicas no dia da consulta: _______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8- Manifestações clínicas anteriores: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9- Intervenção(ões) terapêutica(s) atual(is): ________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10- Resultados laboratoriais recentes significativos: 
10.1- Sangue: _______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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10.2- Urina: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
10.3- Fezes: _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
10.4- Outros: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11- Resultados recentes significativos de exames de imagem: _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12- Quadro(s) patológico(s) concomitante(s): 
(    ) Sim 
 Qual(is)? _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 Há quanto tempo? ______________________________________________________ 
 Tratamento? ___________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 
(    ) Não 
 
13- Peso: _____ kg 
Altura: ______ m 
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9.3 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PROPOSTA) 

Título do Projeto de Pesquisa: “O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS PORTADORTES DE DOENÇA 

INFLAMATÓRIA INTESTINAL” 

Pesquisadora Responsável: Profª. Drª. Cláudia Mara Lara Melo Coutinho 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 2629-2375 

Endereço: Outeiro São João Batista, s/ nº - Campus do Valonguinho – Centro de Estudos 

Gerais - Instituto de Biologia/Departamento de Biologia Celular e Molecular – Centro, 

Niterói, RJ. CEP – 24210-130 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade: _____ anos                              R.G. __________________________ 

 

            O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada: “O 

PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE 

INDIVÍDUOS PORTADORES DE DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL”, de 

responsabilidade da pesquisadora Profª. Drª. Cláudia Mara Lara Melo Coutinho.  

Esta pesquisa tem como objetivo identificar características clínicas, sociais e 

demográficas de indivíduos portadores de Doença Inflamatória Intestinal que fazem 

acompanhamento no Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, da cidade de Niterói, RJ. A finalidade dessa pesquisa é traçar estratégias de 

intervenção do enfermeiro para promoção da saúde e da qualidade de vida de indivíduos 

portadores de Doença Inflamatória Intestinal. 

Sua participação é voluntária, ou seja, não é obrigatória. O(A) senhor(a) pode a 

qualquer momento desistir de participar da pesquisa e retirar seu consentimento. Sua recusa 

em participar da pesquisa não prejudicará nem sua relação com a pesquisadora, nem com os 

profissionais de saúde e nem com a instituição, portanto, sem qualquer prejuízo para o seu 

atendimento. 

Assim, caso aceite participar, iremos realizar entrevista com o(a) senhor(a), onde 

utilizaremos um formulário para obter informações relevantes e um questionário para 

avaliação de qualidade de vida. A participação nessa pesquisa não trará nenhum custo 

financeiro para o(a) senhor(a) ou quaisquer compensações financeiras. A pesquisa aqui 

apresentada não irá lhe causar malefícios nem expô-lo(a) a riscos.  
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Suas respostas ficarão anônimas e confidenciais, ou seja, em nenhuma fase da 

pesquisa seu nome será divulgado. Os resultados dessa pesquisa poderão ser divulgados e 

publicados em eventos e/ou revistas científicas, mas sua identidade será totalmente 

preservada. 

Com sua participação, o(a) senhor(a) estará contribuindo para a elaboração de ações 

através das quais o enfermeiro poderá oferecer atenção diferenciada para indivíduos 

portadores de Doença Inflamatória Intestinal, o que poderá também contribuir para melhorar a 

qualidade de vida desses mesmos indivíduos. 

O(A) senhor(a) receberá uma cópia deste termo, em que constam o telefone e o 

endereço da pesquisadora responsável, podendo, a qualquer momento, esclarecer suas dúvidas 

sobre a pesquisa e sua participação. Por fim, caso concorde em participar da pesquisa e 

assinar o presente termo de consentimento, desde já, agradecemos pela sua disponibilidade 

em contribuir com informações importantes para a pesquisa a ser realizada.  

Eu, _____________________________________________________________________, 

RG nº_____________________, declaro ter sido informado(a) e concordo em participar, 

como voluntário(a), do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de 2013. 

 
_____________________________________ 

Assinatura do(a) Voluntário(a) 

 
____________________________________ 
Christien Aurélio Lima de Oliveira da Silva 

(Responsável por obter o consentimento) 
 

_______________________________ 
Testemunha 

 
____________________________________ 

Testemunha 
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10.1 VERSÃO EM PORTUGUÊS DO “INFLAMMATORY BOWEL DISEASE 
QUESTIONNAIRE” - IBDQ (PONTES et al, 2004; MEYER, 2009) 

10 ANEXOS 

 

1- Com que frequência você tem evacuado 
nas duas últimas semanas? Por favor, 
indique com que frequência tem evacuado 
nas últimas duas semanas, escolhendo uma 
das seguintes opções:  
1.(   ) Mais frequente do que nunca  
2.(   ) Extremamente frequente  
3.(   ) Muito frequente  
4.(   ) Moderado aumento na frequência  
5.(   ) Pouco aumento  
6.(   ) Pequeno aumento  
7.(   ) Normal, sem aumento na frequência 
das evacuações 

2- Com que frequência se sentiu cansado, 
fatigado e exausto, nas últimas duas 
semanas?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

3- Com que frequência, nas últimas duas 
semanas, você se sentiu frustrado, 
impaciente ou inquieto?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

 

4- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você não foi capaz de ir à escola ou 
ao seu trabalho, por causa do seu problema 
intestinal?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

5- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você teve diarreia?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

6- Quanta disposição física você sentiu que 
tinha, nas últimas duas semanas?  
1.(   ) Absolutamente sem energia  
2.(   ) Muito pouca energia  
3.(   ) Pouca energia  
4.(   ) Alguma energia  
5.(   ) Uma moderada quantidade de energia  
6.(   ) Bastante energia  
7.(   ) Cheio de energia 
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7- Com que frequência, nas últimas duas 
semanas, você se sentiu preocupado com a 
possibilidade de precisar de uma cirurgia, 
por causa do seu problema intestinal?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

8- Com que frequência, nas últimas duas 
semanas, você teve que atrasar ou cancelar 
um compromisso social por causa de seu 
problema intestinal?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

9- Com que frequência, nas últimas duas 
semanas, você teve cólicas na barriga?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca  

10- Com que frequência, nas últimas duas 
semanas, você sentiu mal estar?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

 

 

 

11- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você teve problemas por medo de 
não achar um banheiro?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

12- Quanta dificuldade você teve para 
praticar esportes ou se divertir como você 
gostaria de ter feito, por causa dos seus 
problemas intestinais, nas duas últimas 
semanas?  
1.(   ) Grande dificuldade, sendo impossível 
fazer estas atividades  
2.(   ) Grande dificuldade  
3.(   ) Moderada dificuldade  
4.(   ) Alguma dificuldade  
5.(   ) Pouca dificuldade  
6.(   ) Raramente alguma dificuldade  
7.(   ) Nenhuma dificuldade  

13- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você foi incomodado por dores na 
barriga?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

14- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você teve problemas para ter uma 
boa noite de sono ou por acordar durante a 
noite? (Pelo problema intestinal)  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 
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15- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você se sentiu deprimido e sem 
coragem?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

16- Com que frequência, nas duas últimas 
semanas, você evitou ir a lugares que não 
tivessem banheiros (privada) bem 
próximos?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

17- De uma maneira geral, nas últimas 
duas semanas, quanto problema você teve 
com a eliminação de grande quantidade de 
gazes?  
1.(   ) O principal problema  
2.(   ) Um grande problema  
3.(   ) Um importante problema  
4.(   ) Algum problema  
5.(   ) Pouco problema  
6.(   ) Raramente foi um problema  
7.(   ) Nenhum problema 

18- De uma maneira geral, nas duas 
últimas semanas, quanto problema você 
teve para manter o seu peso como você 
gostaria que fosse?  
1.(   ) O principal problema  
2.(   ) Um grande problema  
3.(   ) Um significativo problema  
4.(   ) Algum problema  
5.(   ) Pouco problema  
6.(   ) Raramente foi um problema  
7.(   ) Nenhum problema 

 

 

19- Muitos pacientes com problemas 
intestinais, com frequência têm preocupações 
e ficam ansiosos com sua doença. Isto inclui 
preocupações com câncer, preocupações de 
nunca se sentir melhor novamente, 
preocupação em ter uma piora. Com que 
frequência, nas duas últimas semanas, você 
se sentiu preocupado ou ansioso?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

20- Quanto tempo, nas últimas duas semanas, 
você sentiu inchaço na barriga?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

21- Quanto tempo, nas últimas duas semanas, 
você se sentiu tranquilo e relaxado?  
1.(   ) Nunca  
2.(   ) Raramente  
3.(   ) Bem poucas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Muitas vezes  
6.(   ) Quase sempre  
7.(   ) Sempre 

22- Quanto tempo, nas duas últimas semanas, 
você teve problemas de sangramento retal 
com suas evacuações?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 
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23- Quanto do tempo, nas duas últimas 
semanas, você sentiu vergonha por causa 
do seu problema intestinal?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

24- Quanto tempo, nas duas últimas 
semanas, você foi incomodado por ter que 
ir ao banheiro evacuar e não conseguiu, 
apesar do esforço?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

25- Quanto tempo, nas duas últimas 
semanas, você sentiu vontade de chorar?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

26- Quanto tempo, nas duas últimas 
semanas, você foi incomodado por evacuar 
acidentalmente nas suas calças?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

 

 

 

27- Quanto tempo, nas duas últimas semanas, 
você sentiu raiva por causa do seu problema 
intestinal?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

28- Quanto diminuiu sua atividade sexual, 
nas duas últimas semanas, por causa do seu 
problema intestinal?  
1.(   ) Absolutamente sem sexo  
2.(   ) Grande limitação  
3.(   ) Moderada limitação  
4.(   ) Alguma limitação  
5.(   ) Pouca limitação  
6.(   ) Raramente limitação  
7.(   ) Sem limitação alguma 

29- Quanto tempo, nas duas últimas semanas, 
você se sentiu enjoado?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

30- Quanto tempo, nas duas últimas semanas, 
você se sentiu irritado?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 
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31- Quanto tempo, nas duas últimas 
semanas, você sentiu falta de compreensão 
por parte das outras pessoas?  
1.(   ) Sempre  
2.(   ) Quase sempre  
3.(   ) Muitas vezes  
4.(   ) Poucas vezes  
5.(   ) Bem poucas vezes  
6.(   ) Raramente  
7.(   ) Nunca 

 

 

32- Quanto satisfeito, feliz ou agradecido 
você se sentiu com sua vida pessoal, nas duas 
últimas semanas?  
1.(   ) Muito insatisfeito, infeliz a maioria do 
tempo  
2.(   ) Geralmente insatisfeito, infeliz  
3.(   ) Um pouco insatisfeito, infeliz  
4.(   ) Geralmente satisfeito, agradecido  
5.(   ) Satisfeito a maior parte do tempo, feliz  
6.(   ) Muito satisfeito a maior parte do 
tempo, feliz  
7.(   ) Extremamente satisfeito, não poderia 
estar mais feliz ou agradecido 

As questões que compõem cada domínio apresentam-se no questionário de maneira 

não ordenada, para que sejam evitados vieses nas respostas. 

Pontuação do IBDQ 

Cada questão dentro de cada um dos domínios aferidos tem sete alternativas de 

respostas. Cada opção de resposta vale seu próprio número em pontos, sendo 1 pior qualidade 

de vida e 7 a melhor, somando-se o total de pontos obtidos em cada domínio. A soma simples 

de todos os domínios resultará no escore total obtido pelo paciente. 

Abaixo são relacionados os domínios e suas respectivas questões:  

 

1- Questões do componente sintomas intestinais: 01, 05, 09, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 29 

(escores podem variar de 10 a 70 pontos). 

 

2- Questões do componente sintomas sistêmicos: 02, 06, 10, 14, 18 (escores podem variar 

de 5 a 35 pontos). 

 

3- Questões do componente aspectos sociais: 04, 08, 12, 16, 28 (escores podem variar de 5 a 

35 pontos). 

 

4- Questões do componente aspectos emocionais: 03, 07, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 32 

(os escores podem variar de 12 a 84 pontos) 

 




