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Prefácio
O Grupo de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal (GEDII) com o apoio da UCB
Pharma vai lançar o segundo livro. Tem tido o GEDII duas preocupações; a primeira é a da
formação continuada dos seus membros e, a segunda, é a de apoiar e promover a investigação científica na área da doença inflamatória intestinal (DII).
Este livro dá cumprimento à primeira vertente e pretende ser uma referência de
conhecimento actualizado na DII. Foi elaborado com uma filosofia diferente, pergunta-resposta, para permitir uma leitura rápida e concisa, esclarecendo em poucos minutos o
leitor. Os temas abordados são dúvidas frequentes do médico que esporadicamente observa doentes com DII, mas também, de quem observa diariamente estes doentes. Pretendese, assim, um conhecimento abrangente, do diagnóstico, orientação clínica e intervenção
terapêutica médica e cirúrgica.
Com a evolução do conhecimento em DII urge uma estratégia abrangente pelo que
procuramos envolver clínicos de relevo nas diferentes áreas que conciliam o conhecimento
teórico com a prática clínica. Procuramos, também, incluir médicos de Hospitais de diferentes dimensões para que diferentes realidades se traduzam num conhecimento amplo.
Com o advento da utilização crescente de imunossupressão e de terapêutica biológica a gastrenterologia na DII, deverá evoluir na diferenciação e referenciação, estando o
conhecimento focalizado e dirigido de alguns ao serviço dum todo. Este livro não deseja
desviar a nossa atenção desse rumo, mas tão só, orientá-la, desbravando áreas controversas do conhecimento médico da DII.
Devemos procurar os erros do passado e evoluir direccionando a nossa atenção para
o conhecimento aprofundado da DII.
Porto, Dezembro de 2007

Fernando Magro

Francisco Portela
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Since the original description of “regional ileitis” by Burril Crohn in 1932,
many advances have been made in understanding the pathophysiology of
Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC) and milestones have been
taken in treating these disorders. Nevertheless, several questions and enigmas remain. Despite major therapeutic developments, there is still no cure
for the disease. Even more, the management of IBD remains suboptimal
and cannot avoid that the disease progresses. However, we have learned
from the past experiences, which now sometimes should be called “mistakes”, and many have helped in opening new perspectives. In this introductory chapter, we will guide the reader through some of the past mistakes
to come where we are now and leave him hopefully with a bright future!

Past mistakes:
› Undertreatment and/or wrong timing?
One of the basic general features of CD is that it is by nature a progressing disease in the majority of patients. Periods of remission are altered by recurring flares. Population-based data from Denmark and from
Olmsted County, US, showed that after the first year of diagnosis, around
50% of patients have active disease including up to 30% with highly active
disease (Munkholm P et al, 1995; Silverstein MD et al, 1999). Whereas the localisation of
CD changes only minimally over time (only 10-15% will have a change in
their disease localisation ten years after diagnosis), the disease behaviour
will change from pure inflammatory to stricturing or fistulising with increasing disease duration. Almost 90% progress to complicated behaviour after
20 years of disease (Cosnes J et al, 2002; Louis E et al, 2001) and more than 80% of
patients will require some kind of resective surgery. However, surgery is
no curative option and new lesions are seen on endoscopy already some
months after surgery (Rutgeerts P et al, 1990). The ultimate goal therefore would
be to slow down or even stop this progression. Not only the choice of drugs
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but even more the timing of initiation of a given therapy is of crucial importance if we take into consideration that a longer disease duration inevitably
leads to more irreversible damage. Nevertheless, there is little evidence
that we have succeeded in this with the available therapeutic armamentarium of the past decades. However, the past years have finally given us
evidence that earlier initiation of therapy is associated with better response
and remission rates. This is very evident when comparing the response
rates for azathioprine/6-mercaptopurin in adults, with those of children
treated earlier during their disease (Markowitz J et al, 2000; Candy S et al, 1995). Similar, the best response rates to anti-TNF therapies have been observed in
individuals with a shorter disease duration (Kugathasan S et al, 2000; Lionetti P et al,
2003). One of the most revolutionary studies to underscore the feasibility of
changing the natural disease evolution in CD is the step-up/top-down trial
(D’Haens G et al, in press). In this multicenter study, patients with early-onset CD
were randomized to the classical treatment algorithm with corticosteroids, followed by repeat course of steroids and azathioprine in case of new
flares, and eventually infliximab if active disease under immunomodulator
therapy, or a more aggressive first-line treatment where a three-course
induction therapy with infliximab together with azathioprine. Two years
following randomization, complete mucosal healing (defined as no ulcers
at all) was observed in 75% in the top down group, compared to only 21%
in the step-up treatment arm (D’Haens G et al, in press). These results are the
first in their kind to proof that aggressive therapy from the start is fruitful
in the long term. This message has been understood already some years
ago by our colleagues rheumatologists where early aggressive treatment
in patients with rheumatoid arthritis can slow down disease progression
and avoid joint destruction (Goekoop-Ruiterman YP et al, 2005). Also for UC, classical step-up therapy is insufficient for a subgroup of patients and leads to
colectomy in 30% of patients. Whereas 5-aminosalicylates (5-ASA) are the
mainstay of therapy for UC, many patients need intensification of therapy
to azathioprine and/or infliximab. Studies are needed to also push the concept of early aggressive therapy here with the goal of avoiding surgery.
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› Symptom control instead of endoscopic
healing?
For years, and again until present, most physicians aim to alleviate and
relieve symptoms. However, reducing complications and burden of surgery
are without doubt more important than improving symptoms. Since drugs became available that met these criteria, mucosal healing was introduced as the
next treatment goal. However, despite the fact that immunomodulators and
infliximab are effective in inducing and maintaining endoscopic remission, there is still little hard evidence that this is associated with a change in the natural
history of the disease (D’Haens G et al, 1997; D’haens G et al, 1999). One of the reasons
is that these therapies are reserved for refractory patients and that – again
– early initiation in the right patient is crucial in order to change the disease
course. This is well documented by the study by Cosnes et al where the use
of immunomodulators over the past 25 years was investigated with respect
to surgical rates in CD patients (Cosnes J et al, 2005). Although the five year cumulative probability to receive immunosuppressants increased from 0 between
1978-1982 to 0.13, 0.25, 0.25, and 0.56 in the periods between 1983-1987,
1988-1992, 1993-1997, and 1998-2002, respectively (p<0.001), the cumulative risk of intestinal resection remained unchanged as was the cumulative
risk of developing a stricturing or a penetrating intestinal complication. Only
the large intestinal resections became more unusual. However, only 16/190
(8.4%) patients needing surgery were taking azathioprine before surgery.
One could therefore also argue that patients came to surgery because they
were not taking azathioprine, or that in some of the patients, azathioprine was
initiated too late during their disease in order to prevent complications. The
data for infliximab show no more than a trend that mucosal healing reduces
hospitalizations (Rutgeerts P et al, 2006). Patients with complete mucosal healing
short term (week 10) and long term (week 54) did not require hospitalization
and patients with mucosal healing at only one visit required fewer hospitalizations compared to patients without mucosal healing (18.8% versus 28%).
Recently, a prospective population-based study by Froslie et al demonstrated that mucosal healing one year after diagnosis led to significantly less
colectomies in UC patients and also showed a trend for reduced surgical rates
in CD patients (Frøslie KF et al, 2007). In conclusion, we are only starting to gather
evidence that sustained mucosal healing may lead to fewer complications.
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Future perspectives:
› Identification of (molecular) markers to
characterize the disease course in a given
patient.
It is unthinkable that biological therapies and immunomodulators
would be needed in all patients. Whereas the majority of patients followed
at large IBD referral centers will most likely end up with these therapies,
on a population-based level, up to half of the patients continue to have a
mild uncomplicated disease course (Munkholm P et al, 1995; Silverstein MD et al, 1999).
Which patient will follow which course is often difficult to assess at the time
of diagnosis. However, as we explained above, starting the right therapy at
the right moment, is crucial. There is therefore great need to stratify patients into low/intermediate or high risk groups with respect to natural progression of their disease, and for this, markers are needed which can easily
be recognised or measured around the time of diagnosis (Vermeire S et al, 2007).
Clinical variables that have been associated with a complicated disease
course (defined in most studies as need for resective surgery, progression
towards a non-inflammatory disease behavior or development of steroiddependency) include active smoking, young age at onset, extensive small
and/or large bowel disease, need for steroids at diagnosis, perianal disease, and extra-intestinal manifestations (Franchimont DP et al, 1998; Beaugerie L et al,
2006; Buning C et al, 2004; Lichtenstein GR et al, 2006). Although these variables have
not been validated in large prospective studies, they identify patients who
would benefit of a top down approach, with azathioprine probably from the
time of diagnosis with or without anti-TNF therapy. A recent French study
identified age at diagnosis <40, perianal disease and the need for corticosteroid therapy already at first presentation to be associated with a disabling
disease in the next 5 years (Beaugerie L et al, 2006). They validated their findings
prospectively in a second cohort of patients and thereby showed that we
can already identify disabling CD to a certain extent.

M a n ag e m e n t o f i n f l a m m atory bowel diseases 		



Molecular markers could have an additive value in stratifying (and possibly explaining better from a pathogenic point) the disease behaviour. In
this respect, genetic markers (NOD2 homozygous or compound heterozygous, …) as well as antimicrobial antibodies (ASCA, Cbir1, anti-OmpC,
anti-I2,…) have all been associated with more complicated disease and are
being validated in prospective studies (Buning C et al, 2004; Dubinsky MC et al, 2006;
Mow WS et al, 2004; Ferrante M et al, 2007). Although more markers need to be identified to optimize treatment algorithms, future clinical trials should integrate
these markers to better stratify patients.
In conclusion, we have come to accept that the classical
step-up treatment approach is insufficient for the great majority of CD patients as many progress to stricture or fistula
formation. More aggressive early therapy is what is needed
and the immunomodulators and/or biological agents are
the therapies of choice. However, before this can become
widely applicable, markers of aggressive disease should be
agreed upon and validated in prospective studies.

› Need for optimal endpoint to change disease course.
It are the recent advances in treatment options for CD and UC that have
made the goals of treatment more ambitious and suggested modification of
the natural course as the ultimate endpoint. Deep and long-lasting healing of
ulceration seems inevitable to achieve this goal as ulcerations are at the origin
of complications as fistula tracts, and bacterial translocation leads to abscess
formation and/or toxic megacolon. As a result, endoscopic healing is increasingly included as one of the efficacy endpoint in clinical studies and, together
with need for hospitalisations and surgeries, is studied as a surrogate marker
of change in natural course of the disease. However, one must not forget that
CD is more than a mucosal disease, but that the inflammation is spreading
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through all layers of the bowel, including the perivisceral fat wrapping which
is often observed perioperatively. Most likely, so-called “deep” healing will
be a prerequisite to avoid complications and endoscopic healing is therefore
only part of the solution. Similar to a scale of joint destruction for rheumatoid
diseases, an index measuring gut destruction or damage is needed as next
outcome. An international team of experts is currently working on this.
In conclusion, we have come to accept that pure symptom
control is insufficient and gives no long term guarantee of an
uncomplicated evolution for the patient. Whether endoscopic
mucosal healing is the ultimate goal is unclear at the moment,
but endpoints should be ambitious if we will want to conquer
the triggers of inflammation and avoid complications.

Conclusion:
› Is the future promising?
Inflammatory Bowel Disease is without doubt the example of a chronic
inflammatory condition of unknown origin with huge progress in both the
pathophysiology and treatment in the past 10 years. Nevertheless, several
enigmas remain to be solved. As Rome was not built in one day, it also takes
time to come up with the right hypotheses, to carry out the right studies, and
to reach solid conclusions. The same is true to advance our management of
IBD. We need to look at the right endpoints and mucosal healing should become the golden standard, until better indices of bowel damage can be identified and validated. Second, with more good therapies available, appropriate
timing of introduction of these therapies will be crucial. In this respect, there
is a large need to develop surrogate markers of disabling and/or quiescent
disease. The future will look bright once these goals will be met.

2.
Diagnóstico e
diagnóstico diferencial
(agentes infecciosos)

Paula Lago
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Que bactérias podem mimetizar uma CU?
São múltiplas as bactérias que podem mimetizar uma CU, revelando-se como mais frequentes (McGovern VJ et al, 1979; Acheson DWK et al, 1995; Speelman
P et al, 1984): Salmonella enteritidis, Shigella sonnei, Campylobacter jejuni,
Clostridium difficile, Escherichia coli.
Os agentes sexualmente transmissíveis, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhea (Barlow D et al, 1996) podem igualmente mimetizar um quadro
de CU, nomeadamente de proctite, em indivíduos expostos ao coito anal.
Muito raramente, a Plesiomonas shigelloides e Aeromonas hydrophilia,
podem ser causa de diarreia crónica sanguinolenta podendo simular um
quadro de CU (Deutsch SF et al, 1997), sendo a ingestão do peixe cru um factor
de risco para a aquisição destas infecções. Em, aproximadamente, 5% dos
casos de tuberculose intestinal pode ocorrer um quadro de pancolite semelhante a uma CU (Singh V et al, 1996).

› Que bactérias podem mimetizar uma DC?
A infecção intestinal por Yersinia enterocolitica e por Mycobacterium
tuberculosis pode ocasionar uma enterocolite semelhante à DC e de difícil
diagnóstico diferencial (Tuohy AM et al, 1999; Vikrant Sibartie et al, 2007).
As bactérias Salmonella, Shigella e Campylobacter, embora tenham
uma predilecção pelo cólon, e com frequência provoquem colite que mimetiza uma CU, podem ocasionalmente originar uma ileíte ou ileocolite que
mimetiza uma DC (Wagner JE et al, 1981; Pitkaneu T et al, 1983).
O agente bacteriano Gram-positivo, Actinomyces israelli, microrganismo comensal do tracto gastrintestinal, pode, embora raramente originar
doença granulomatosa crónica intra-abdominal, com envolvimento da região ileocecal e apendicular simulando uma DC (Gonor S et al, 1982).
As micobacterioses atípicas, são normalmente sinónimo de infecção
pelo complexo Mycobacterium avium, que pode causar ileocolite e mimetizar
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uma DC, afectando predominantemente indivíduos imunocomprometidos,
nomeadamente no contexto da infecção por VIH. A maioria apresenta manifestações sistémicas de infecção disseminada, como hepatosplenomegalia,
citopenias por envolvimento da medula óssea e febre (Sun HY et al, 2005).
Muito raramente, também a infecção gastrintestinal por Aeromonas
pode causar colite segmentar e mimetizar uma DC (Yarze JC et al, 1998).
A Chlamydia trachomatis, agente etiológico do linfogranuloma venéreo, pode causar atingimento anorrectal caracterizado por estenoses, fístulas e abcessos, simulando (Ward H et al, 2007). O Treponema pallidum, agente
etiológico da sífilis, pode mimetizar uma DC (Kleiner RC et al, 1987).

› Que parasitas podem mimetizar uma CU?
A Entamoeba histolytica, agente infeccioso protozoário, pode acometer
o tracto gastrintestinal, sendo o cego o local preferencial de envolvimento,
havendo a possibilidade de também induzir uma colite macroscopicamente
semelhante a uma CU (Patel AS et al, 1989).
Outros agentes protozoários como Isospora belli são causadores, embora raramente, de colite aguda que mimetiza CU, em contexto de imunodeficiência grave, nomeadamente associado à infecção por VIH (Alfandari S et
al, 1995). Também o tremátode, Schistosoma, pode causar colite macroscopicamente semelhante a uma CU (Frierson JG et al, 1995).
Alguns helmintas podem associar-se a infecção gastrintestinal e mimetizar uma CU. A presença de uma marcada eosinofilia sistémica é uma
pista etiológica. A infecção gastrintestinal por Strongyloides stercoralis envolve predominantemente o delgado envolvendo ocasionalmente o cólon,
habitualmente em doentes imunocomprometidos, e causar nalguns casos,
colite crónica macroscopicamente semelhante a uma CU, de difícil diagnóstico diferencial (Weight SC et al, 1997).
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› Que parasitas podem mimetizar uma DC?
A Entamoeba histolytica pode causar colite segmentar, massas (ameboma), doença perianal podendo mimetizar uma DC (Brandt H et al, 1970). É o
parasita que mais frequentemente “imita” quadros de DII.
Outros protozoários, Isospora belli, Cyclospora, Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia e Endolimax nana, podem ser causa de diarreia crónica, muitas vezes em doentes imunocomprometidos, podendo mimetizar
DC (Manthey MW et al, 1997; Gunasekaran TS et al, 1992).
Vários helmintas podem causar doença gastrintestinal que mimetiza
uma DC. A Capillariase intestinal causada pelo parasita Capillaria philippinensis, frequente nas Filipinas e Tailândia, caracteriza-se por febre, dor abdominal, diarreia e má absorção, podendo simular uma DC (Cross JH et al, 1992).
A infecção gastrintestinal por Anisakis (Anisakis simplex e Anisakis
physeteris), frequente no Japão, pode causar envolvimento ileocecal e simular uma DC (Shiguro A et al, 2001).
O helminta Angiostrongylus costaricensis pode causar uma inflamação
granulomatosa do íleo distal, apêndice e cólon direito, e mimetizar uma DC
(Liacouras CA et al, 1993).
A infecção gastrintestinal por Strongyloides stercoralis, Schistosoma
mansoni e Trichuris trichiura, pode simular DC, uma vez que estes parasitas podem induzir a formação de granulomas intestinais (Hung HC et al, 1995;
Strickland GT et al, 1994).

› Que vírus podem mimetizar uma CU?
› Que vírus podem mimetizar uma DC?
O CMV e o HSV podem causar infecção gastrintestinal, habitualmente em
doentes imunocomprometidos, e simular DII (Colemont LJ et al, 1990; Wajsman R et al,
1989; Diepersloot RJ et al, 1990). Ambos os vírus podem ocasionar colite difusa, proctite,
hemorragia gastrintestinal, obstrução e perfuração, podendo simular DC ou CU.
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Os sintomas mais frequentes são a febre, diarreia sanguinolenta, dor abdominal
e emagrecimento. A identificação de inclusões víricas no exame histológico é
fundamental para o diagnóstico.

› Quais são os achados endoscópicos de
uma infecção do tubo digestivo por Yersinia enterocolitica?
A infecção intestinal por Yersinia enterocolitica envolve preferencialmente o íleo terminal, cólon direito e apêndice. Os achados endoscópicos
mais frequentes são de ileíte terminal ou ileocolite, com erosões aftóides,
úlceras lineares e/ou úlceras profundas (David A et al, 2006).

› Quais são os achados endoscópicos de
uma infecção do tubo digestivo por Listeria monocytogens?
O intestino delgado é o ponto de entrada no organismo deste bacilo
Gram-positivo, não formador de esporos, habitualmente após ingestão de
alimentos contaminados. Na fase entérica da doença a resposta inflamatória local é pouco exuberante e a sintomatologia semelhante a uma gripe,
acompanhada de febre moderada e diarreia, podendo, nalguns casos, estes
sintomas passar despercebidos. Os sintomas intestinais precedem a febre e a
bacteriemia. A listeriose é habitualmente uma doença sistémica grave associada a bacteriemia, atingindo múltiplos órgãos: SNC, coração, entre outros.
É rara e atinge preferencialmente grávidas, idosos e doentes imunocomprometidos, apresentando uma taxa elevada de mortalidade. Raramente, pode
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ser causa de gastrenterite aguda, auto-limitada, em pessoas saudáveis, na
ausência de doença sistémica. A existência de doença gastrintestinal prévia é
um factor de risco para a aquisição da doença. Não estão descritos na literatura os achados endoscópicos de uma infecção do tubo digestivo por Listeria
monocytogens, uma vez que os sintomas intestinais raramente levam à realização de exames endoscópicos (Ramaswamy V et al, 2007).

› Como efectuar o diagnóstico de colite por
Clostridium difficile?
A colite por Clostridium difficile é uma doença mediada por toxinas.
Reconhecem-se, pelo menos, duas: toxina A ou enterotoxina e toxina B
ou citotoxina. O diagnóstico efectua-se pela pesquisa da toxina A e toxina
B do Clostridium difficile em amostra de fezes. A emergência de estirpes
virulentas de Clostridium difficile, caracterizadas pela deleção do gene tcdt,
habitualmente associado à diminuição da produção de toxina A e B, pode
originar falsos diagnósticos negativos. Num doente com colite aguda,
a exclusão deste diagnóstico (infecção por Clostridium difficile) só
deve ser feita perante a negatividade da toxina, em três amostras
de fezes (Maria T, 2007).

› Quais os achados endoscópicos duma infecção do tubo digestivo por Mycobacterium tuberculosis?
A localização mais frequente da tuberculose intestinal é a região ileocecal, devido à abundância de tecido linfóide e à relativa estase fisiológica
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aí existente. No entanto, em cerca de 20% dos casos, pode ocorrer envolvimento cólico segmentar na ausência de envolvimento ileocecal (Singh V et
al,1996; Alvares JF et al, 2005).
Os achados endoscópicos mais característicos são: úlceras com orientação transversal, bordos bem definidos, mucosa adjacente nodular e edematosa. As erosões aftóides são raras, assim como o padrão de empedrado
da mucosa, embora possam ocorrer. As estenoses são habitualmente curtas (< 3 cm). É frequente o envolvimento da válvula ileocecal (VIC), caracterizando-se por VIC deformada e aberta com convergência de pregas.

› Como efectuar o diagnóstico de tuberculose intestinal?
O diagnóstico definitivo de tuberculose intestinal é bacteriológico, exigindo a identificação do agente – Mycobacterium tuberculosis – no tecido
intestinal. Num doente com suspeita de tuberculose intestinal, os produtos biológicos obtidos, nomeadamente os fragmentos de biopsia, devem
ser submetidos a exame bacteriológico directo com a coloração de Ziehl-Neelsen, permitindo a detecção imediata de micobactérias, e exame bacteriológico cultural, permitindo estabelecer se a micobactéria é de facto,
o Mycobacterium tuberculosis, e possibilitando a obtenção do padrão de
sensibilidades aos antibacilares, fundamental na definição da terapêutica.
O principal problema do exame cultural é a morosidade do resultado (2
a 6 semanas), resultante do crescimento lento das micobactérias. Existe
um meio de cultura líquido – meio de BACTEC – que encurta o tempo necessário para o diagnóstico (2 semanas), pois possui condições óptimas
para o crescimento do agente. Mais recentemente, têm sido desenvolvidas
técnicas de biologia molecular – técnica de PCR – que permitem a identificação de sequências de material genético (ADN/ARN) do Mycobacterium
tuberculosis, tornando possível o diagnóstico em 24-48 horas. Os diferen-
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tes métodos descritos para identificação bacteriológica do Mycobacterium
tuberculosis no tecido intestinal têm uma baixa sensibilidade, pelo que
devem ser efectuados em simultâneo (Gan HT et al, 2002; Gerhardt T et al, 2005):
– Coloração de Ziehl-Neelsen: sensibilidade de 32 a 35%.
– Culturas: sensibilidade de 36 a 40%.
– PCR: sensibilidade de 60%.
Uma investigação bacteriológica cuidadosa nem sempre consegue
comprovar a doença, motivando frequente dilema diagnóstico entre tuberculose intestinal e DC.
O exame anatomopatológico pode também contribuir para o diagnóstico diferencial, nomeadamente em relação à distribuição histológica dos
granulomas, presentes em 18-41% dos doentes com tuberculose intestinal. Os granulomas têm maior diâmetro, ocorrem em grupos e são, com
frequência, submucosos, contrariamente ao que acontece na DC em que
são escassos, soltos e superficiais. A caseificação dos granulomas ocorre
em cerca de 40% dos casos de tuberculose intestinal (Alvares JF et al, 2005).
A laparoscopia exploradora é útil no diagnóstico de tuberculose peritoneal. No entanto, o seu papel no diagnóstico da tuberculose intestinal está
menos bem definido (Gerhardt T et al, 2005).

› Que significado tem o aparecimento de micobactérias atípicas na cultura de fezes?
A presença de micobactérias atípicas na cultura de fezes pode significar infecção disseminada, requerendo tratamento ou mera colonização
(Yajho DM et al, 1993).
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› É possível fazer cultura do Mycobacterium
tuberculosis a partir de uma amostra de
fezes?
É possível fazer cultura do Mycobacterium tuberculosis a partir de uma
amostra de fezes, assim como a pesquisa de ADN do Mycobacterium tuberculosis por PCR, apresentando esta última técnica taxas de positividade de
90%, em doentes com tuberculose intestinal, comparativamente com grupo
controlo (0% em doentes com síndrome do intestino irritável) (Allen BW et al, 1991;
Balamurugan R et al, 2006).

› Como tratar uma tuberculose intestinal?
O tratamento da tuberculose intestinal é habitualmente médico e consiste na utilização de tuberculostáticos, sendo o regime de 9 meses usado no tratamento da tuberculose pulmonar também eficaz na tuberculose
intestinal. Em cerca de 90% dos casos, a tuberculose intestinal responde
favoravelmente à terapêutica médica, nomeadamente se iniciada precocemente, ficando reservada a cirurgia para as complicações: perfuração livre,
oclusão, perfuração com abcesso ou fístula, hemorragia maciça ou dúvidas
diagnósticas. A cirurgia sempre que necessária deve ser o mais conservadora possível (Marshall JB et al, 1993; Monkemuller KE et al, 1996; Chen WS et al, 1992).

› Qual a importância do teste “quantiferon”
no contexto de um doente que vai efectuar anticorpos anti-TNF?
A terapêutica com fármacos anti-TNF está associada a um risco aumentado de tuberculose, nomeadamente de doença extrapulmonar e dis-
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seminada. Por este motivo, é mandatória a pesquisa de tuberculose activa
e tuberculose latente antes do início deste tipo de fármacos. Em relação
à pesquisa de tuberculose latente, pressupondo a ausência de sintomas e
um RX tórax normal é obrigatório a realização de um TT. No entanto, o TT
apresenta algumas limitações: subjectividade na interpretação, necessidade de uma segunda visita, sensibilidade reduzida em doentes imunocomprometidos e reacção cruzada com a vacinação BCG, o que é particularmente complicado em países como Portugal. Numa tentativa de ultrapassar
estas limitações, em 2001 foi aprovado pelo FDA o QuantiFERON – TB para
o diagnóstico de tuberculose latente. Este teste envolve a identificação
e quantificação da citoquina, interferão γ (IFN-γ), libertada por linfócitos
T expostos a antigénios específicos do Mycobacterium tuberculosis. Este
teste tem uma sensibilidade idêntica à do TT na pesquisa de tuberculose
activa e latente, mas uma especificidade maior, sendo particularmente útil
em doentes vacinados com BCG para confirmar a positividade de um TT,
e em doentes imunocomprometidos com necessidade de terapêutica antiTNF para excluir um falso negativo (Pai M et al, 2002).

› Qual o significado de um teste de tuberculina (2 unidades de PPD) ≥ 5 mm, num doente que vai efectuar anticorpos anti-TNF?
O valor tradicional de cut-off do TT para populações imunocompetentes com vacinação BCG generalizada é de 10 mm. Os doentes com DC têm
uma incidência elevada de anergia ao TT nomeadamente se sob terapêutica imunossupressora e/ou corticoterapia. Um TT negativo não exclui tuberculose latente em doentes com DC sob terapêutica imunossupressora e/ou
corticoterapia. Um TT ≥ 5 mm é considerado positivo em qualquer doente
que vá iniciar anticorpos anti-TNF, recomendando as guidelines actuais que
se inicie quimioprofilaxia da TB, neste cenário, antes do início desta terapêutica (Epstein D et al, 2007).
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› Que agentes infecciosos podem mimetizar uma proctite ulcerosa?
As bactérias Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, o protozoário Entamoeba histolytica, os vírus CMV e HSV
são os agentes infecciosos mais vezes implicados em quadros de proctite
ulcerosa (Barlow D et al, 1996; Ward H et al, 2007; Kleiner RC et al, 1987; Brandt H et al, 1970;
Colemont LJ et al, 1990; Wajsman R et al, 1989).

› Que significado tem a presença de Entamoeba histolytica nas fezes?
O protozoário Entamoeba histolytica pode existir em duas formas: trofozoíto e cisto. O trofozoíto é a forma móvel e é o responsável pela doença
intestinal e/ou extra-intestinal; os cistos são uma forma de resistência e
os responsáveis pela transmissão da infecção por via fecal-oral. A presença de cistos de Entamoeba histolytica pode apenas significar infecção assintomática sendo necessária a identificação de trofozoítos de Entamoeba
histolytica nas fezes e/ou biopsias intestinais para o diagnóstico de colite
amebiana (Brandt H et al, 1970).

› Como valorizar uma úlcera no cólon com
PCR positivo para CMV?
O CMV é um agente patogénico pertencente à família dos Herpesviridae que causa, com muita frequência, infecção no ser humano, contudo
raramente implica doença grave ou produz morbi-mortalidade significativa.
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A ocorrência de doença grave surge habitualmente no contexto de imunossupressão grave. É fácil o diagnóstico da infecção por CMV pois existem
múltiplos métodos: 1 - microscopia electrónica; 2 - histologia; 3 - técnicas
de biologia molecular; 4 - isolamento do vírus; 5 - seroconversão. Já o
diagnóstico de doença por CMV é muito mais difícil.
O diagnóstico de colite por CMV efectua-se por endoscopia com biopsias
e estudo anatomopatológico. A presença de úlceras e erosões são os achados
endoscópicos mais frequentes, estando o cólon sigmóide frequentemente atingido. É importante a identificação anatomopatológica do efeito citopático do vírus, inclusões intranucleares de CMV, que podem ser identificadas na coloração
habitual de hematoxilina-eosina e confirmada por imuno-histoquímica específica para o CMV. Já o papel das técnicas de biologia molecular, nomeadamente
a detecção de sequências de ADN/ARN do CMV por PCR, não está definido. Na
ausência de sinais anatomopatológicos do efeito citopático do CMV é difícil a
valorização de uma úlcera cólica com PCR positivo para CMV, nomeadamente
na presença de outras etiologias prováveis para a úlcera, como DII. A utilização
de técnicas muito sensíveis como as técnicas de PCR podem relevar infecções
por CMV clinicamente irrelevantes (Lawrence-Brew W et al, 1988).

› Quando e como tratar uma colite por CMV?
A colite por CMV é rara em indivíduos imunocompetentes, embora
existam casos descritos, nomeadamente em indivíduos com mais de 65
anos. Neste contexto, o tratamento antivírico específico é controverso, podendo ocorrer resolução espontânea da colite (Klauber E et al, 1998).
Numerosos trabalhos têm mostrado uma associação entre o CMV e a
DII, nomeadamente a CU, parecendo existir evidência de que a presença
de inclusões intranucleares de CMV nas biopsias do cólon, está associado
a DII mais grave e refractária à terapêutica médica, e que a utilização de
terapêutica antivírica específica se associa a melhoria do quadro clínico. É
mais difícil determinar o significado do CMV quando diagnosticado apenas
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por técnica de PCR em biopsias do cólon de doentes com DII. Também aqui
os métodos tradicionais como a histologia, diagnosticando apenas os casos
com efeito citopático do vírus ajudam a decidir pela instituição de terapêutica antivírica específica (Lavagna A et al, 2006).
O tratamento da colite por CMV é mandatório em doentes imunocomprometidos e faz-se com ganciclovir ou foscarnet. A dose de ganciclovir
utilizada em doentes imunocomprometidos é de 10 mg/Kg/dia, repartidas
em duas tomas, por via intravenosa, com uma duração de 2 a 3 semanas,
não consensual. Na prática clínica, o ganciclovir é a droga de 1ª escolha
dado o menor risco de disfunção renal e de distúrbios hidroelectrolíticos
(Richard W et al, 1993).

› Que agentes infecciosos podem acompanhar-se de um megacólon tóxico?
Embora o megacólon tóxico seja habitualmente identificado como uma
complicação de DII, nomeadamente da CU, pode também surgir como
complicação de colite infecciosa. A colite aguda por Clostridium difficille,
Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli e Entamoeba histolytica pode
complicar-se em megacólon tóxico, embora raramente. A colite por CMV é
a principal causa de megacólon tóxico em doentes com infecção por VIH.
Também nos doentes com DII, a infecção cólica com CMV pode complicarse, derivando no desenvolvimento de um megacólon tóxico (Mcgregor A et al,
2007; Nayar DM et al, 2006; Chaudhuria A et al, 2002; Present DH, 1993).
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› É possível efectuar o diagnóstico de DII
num doente infectado com o VIH?
O diagnóstico de DII num doente infectado com o VIH revela-se difícil,
pois obriga a uma investigação exaustiva, nomeadamente à exclusão de
etiologia infecciosa, muito frequente nestes doentes e que pode mimetizar
quadros de DII, como a tuberculose intestinal.
A infecção VIH sintomática acompanha-se de diminuição dos linfócitos
CD4, que são células importantes no processo inflamatório da DII. Alguns
trabalhos especulam que a diminuição das células CD4 em doentes com VIH,
possa “curar” a DII, pois mostram remissão prolongada da doença, em doentes com contagens <200 células/mm3 (Pospai D et al, 1998). Existem, no entanto,
várias descrições de DII inaugural ou agudizada, em doentes infectados com
VIH, com contagens de CD4 <100 células/mm3 (Lantenbach E et al, 1997).

› Num doente com DII, imunossuprimido
e refractário que agentes infecciosos devem ser pesquisados?
Os agentes infecciosos mais implicados na DII refractária são as bactérias enteropatogénicas: Salmonella enteritidis, Shigella sonnei, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Escherichia coli e os Herpesviridae, nomeadamente o CMV. O doente imunossuprimido tem um risco aumentado
de complicações infecciosas graves.
Os agentes parasitários Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora e Microsporidium são causas reconhecidas de diarreia em doentes imunossuprimidos, devendo ser pesquisados em doentes refractários, sendo necessário
para o diagnóstico, o exame directo de fezes líquidas frescas e concentradas, coloração de Ziehl-Nielsen modificada, coloração pelo tricrómio modificado e exame directo sob iluminação ultravioleta (Drenaggi D et al, 1998).

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

24

Na era da terapia biológica assiste-se a um risco aumentado de infecções disseminadas por Mycobacterium tuberculosis, Histoplasma capsulatum (histoplasmose), Salmonella enteritidis e Listeria monocytogens,
muitas vezes fatais (Thom K et al, 2006).

› Num doente com DII e imunossuprimido
para que países não deverá viajar?
Os destinos com padrões elevados de alojamento, de condições de
higiene, de qualidade da água, de cuidados sanitários e disponibilidade de
assistência médica, apresentam riscos mínimos para a saúde do viajante,
mesmo que portador de DII e imunossuprimido. O doente com DII e imunossuprimido não deverá viajar para locais que não cumpram o parágrafo
anterior pois tem um risco aumentado de infecção grave e disseminada.
Existe vacinação preventiva para doenças infecciosas que podem ser
adquiridas em determinados destinos, tais como a cólera, hepatite A, hepatite B, gripe, encefalite japonesa, raiva, meningite por meningococos,
febre tifóide e febre-amarela.
Nos doentes com DII e imunossuprimidos está contra-indicada a administração de vacinas vivas atenuadas, como a da febre-amarela, por risco
de reacções adversas graves ou mesmo morte. A vacinação contra a febre-amarela é vivamente recomendada a todos os viajantes que pretendam
dirigir-se para locais fora das cidades principais nos países onde a doença é
observada no homem ou está supostamente presente nos primatas, como
em muitas regiões da África ao Sul do Sara, designadamente, Angola, Benin, Burkina-Faso, Burundi, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Etiópia,
Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné-Conacri, Guiné Equatorial, Libéria, Malawi, Mauritânia, Níger, Nigéria, Quénia, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, República Popular do Congo, República Unida da Tanzânia, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra
Leoa, Somália, Sudão, Togo, Uganda, Zâmbia e também é recomendada a
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quem se desloque para muitas regiões do continente Americano, como o
Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Guiana,
Guiana Francesa, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, Suriname, Trindade
e Tobago e Venezuela.
Dependendo do itinerário da viagem é fundamental a quimioprofilaxia
contra a malária. A cloroquina é a droga de 1ª linha quando a viagem é para
zonas endémicas de malária sensível à cloroquina, contudo em doentes
com DII e imunossuprimidos com ciclosporina ou tacrolimus pode aumentar os seus níveis séricos. Outros agentes antimaláricos usados nos casos
de resistência à cloroquina como o proguanil, a mefloquina e a doxiciclina,
podem também ter interacções medicamentosas com os imunossupressores. A mefloquina e a cloroquina podem aumentar os níveis séricos de
ciclosporina e tacrolimus e o proguanil deve ser administrado com cuidado
nos doentes medicados com fármacos antagonistas do ácido fólico, como o
metotrexato (Mileno M, 2004; Cetron MS et al, 2002; Centers for Disease Control, Department of
Health and Human Services, 2003).

3.
Diagnóstico de doença
de Crohn e índices de
actividade

Paula Ministro
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Critérios de diagnóstico da DC.
O diagnóstico da DC exige a conjunção de critérios clínicos,
laboratoriais, endoscópicos, imagiológicos e histológicos.

A DC é uma doença crónica, que pode atingir qualquer área do tracto
digestivo, da boca até ao ânus e região perianal, pode também apresentar
MEI variadas. Caracteriza-se por um envolvimento focal, transmural e pode
cursar com a formação de granulomas.
O diagnóstico diferencial faz-se com outras doenças que afectam o
tracto digestivo tais como infecções, doenças inflamatórias granulomatosas ou não, doenças tumorais, manifestações gastrintestinais de doenças
sistémicas.
O diagnóstico de DC pressupõe uma avaliação sistemática dos doentes, em que são conjugados critérios clínicos, laboratoriais, endoscópicos,
imagiológicos e histológicos.
Os critérios de diagnóstico da DC foram descritos por Lennard-Jones,
em 1989, de uma forma muito próxima aos que hoje utilizamos, englobavam critérios de exclusão (infecção, isquémia, irradiação, neoplasia) e critérios de inclusão (localização da boca ao ânus, processo inflamatório com
carácter descontínuo, transmural, fibrose, agregados linfóides, actividade
mucípara conservada, granulomas) (Lennard-Jonnes JE, 1989).
Em termos clínicos as manifestações podem ser variadas dependendo da
localização (tracto digestivo alto, íleo, íleo e cólon e cólon com ou sem atingimento rectal, região perianal), comportamento (estenosante, perfurante,
não-estenosante e não-perfurante), idade de início da doença (grupo pediátrico ou idade adulta) e ainda da presença de MEI.
A anamnese deverá incluir a data de início dos sintomas, evolução,
existência de contexto epidemiológico para patologia infecciosa, história
medicamentosa (antibioterapia, uso de anti-inflamatórios não esteróides),
história alimentar inclusive as intolerâncias, co-morbilidades, comportamentos aditivos e história familiar.
Dentro das manifestações clínicas mais comuns a diarreia crónica
(mais de 6 semanas) é a mais relevante, seguida da dor abdominal e dos
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sintomas constitucionais como o emagrecimento, mal-estar geral, anorexia
e febre.
As MEI podem envolver a pele, mucosas, serosas, olhos, articulações,
fígado, vias biliares, pâncreas e rins (Tabela 1). Ocorrem em 30% dos doentes, podendo preceder as manifestações gastrintestinais (Su CG et al, 2002;
Farmer RG et al, 1975; Rankin GB et al, 1979). Podem estar ou não relacionadas com
a actividade da doença: a espondilite anquilosante, colangite esclerosante
primária, artropatia periférica tipo II, a uveíte e o pioderma gangrenoso
não apresentam relação com a actividade da doença; as aftas, o eritema
nodoso, a artropatia periférica tipo I e a epiesclerite estão relacionadas
com a actividade da doença. Dado as MEI serem comuns à CU e DC, a sua
presença não permite per si o diagnóstico de DC.

Tabela 1. Manifestações extra-intestinais da DC
Cutâneas e mucosas

Oculares

(Orchard TR, 2003; Allez Matthieu, 2003)

Músculo-esqueléticas

Eritema nodoso
Conjuntivite
Pioderma gangrenoso
Irite
Síndrome de Sweet
Epiesclerite
		
Aftas
Uveite anterior
Pioestomatitis vegetans
Esclerite
Doença metastática cutânea		
Granulomatose orofacial

Mialgia
Tendinite
Artropatias periféricas: Tipo 1
(grandes articulações) e Tipo 2
(poliartropatia, simétrica)
Artropatias axiais:
espondilartropatia HLA B27

Hepato-bilio-pancreáticas

Outras

Urológicas

Esteatose
Nefrite intersticial
Hepatite
Glomerulonefrite
Colangiopatias: colangite
Nefrolitíase
esclerosante, síndrome 		
de sobreposição
Pancreatite

Pleurite
Miocardite
Amiloidose
Vasculite
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Em termos laboratoriais é importante excluir a patologia infecciosa
através de testes serológicos, coproculturas, exames parasitológicos de
fezes, pesquisa da toxina do Clostridium difficile e técnicas de amplificação
do ADN viral ou bacteriano. São ainda relevantes a realização de hemograma completo, bioquímica e parâmetros séricos da inflamação, como a PCR
e/ou a velocidade de sedimentação.
A pesquisa dos anticorpos anti-Saccharomyces cervisiae (ASCA) e
anti-citoplasma perinuclear dos neutrófilos (pANCA) não tem isoladamente
valor diagnóstico poderá, no entanto, constituir mais uma peça do puzzle.
Uma meta-análise de 60 estudos, que compreendeu 3841 doentes com CU
e 4019 doentes com DC, mostrou que o perfil ASCA+/PANCA- apresentava
uma sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de DC, respectivamente de 54,6% e 92,8% (Reese GE et al, 2006).
A avaliação endoscópica permite caracterizar as lesões, determinar a
extensão da doença, colher amostras para histologia, microbiologia, parasitologia ou amplificação de ADN viral ou bacteriano (polymerase chain
reaction).
A avaliação endoscópica deverá englobar sempre uma ileocolonoscopia.
In veritas, a maioria dos doentes com DC apresentam doença ileal e/       
/ou colónica, localizada em segmentos ao alcance de uma ileocolonoscopia.
E mesmo quando a doença se manifesta noutra localização (tudo digestivo
superior) a ileocolonoscopia permite avaliar a extensão da doença ou confirmar o diagnóstico.
Dados os avanços tecnológicos na área das técnicas endoscópicas,
de que saliento a videocápsula do intestino delgado e a enteroscopia com
duplo balão, dispomos hoje de acesso endoscópico a todo o tracto digestivo, o que significa uma mais-valia em alguns casos de difícil abordagem e
diagnóstico diferencial. Contudo, ainda não existem estudos que validem
a utilização destes métodos na DC, o seu uso terá que ser decidido numa
base individual e após ponderação de benefícios, limitações e riscos.
A realização de endoscopia alta apenas se preconiza quando existem
sintomas relativos ao tracto digestivo alto (Stange EF et al, 2006).
Endoscopicamente a DC caracteriza-se por um envolvimento descontínuo, com erosões aftóides, úlceras serpiginosas, estenoses, orifícios fistulosos,
empedrado e cicatrizes alternando com áreas de mucosa com padrão vascular
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submucoso preservado
(Tabelas 2 e 3) (D’Haens G et al,
Critérios endoscópicos
2003; Modigliani RM, 1987).
Envolvimento descontínuo
A colheita de biopRecto não atingido
sias deverá ser efectuada
Íleo atingido
ao longo dos segmentos
Lesões iniciais
explorados nas lesões e
Erosões aftóides
nas zonas macroscopiLesões avançadas
Úlceras serpiginosas
camente indemnes. O
Empedrado
consenso da European
Estenoses
Crohn’s and Colitis OrOrifícios fistulosos
ganization (ECCO) refere
Cicatrizes
que idealmente deverão
ser efectuadas biopsias
de cinco segmentos incluindo o íleo e recto, com um mínimo de duas colheitas

Tabela 2. Critérios endoscópicos (D’Haens G et al, 2003)

Tabela 3. Descrição das lesões endoscópicas (D’Haens G et al, 2003; Modigliani RM, 1987)
Lesão

Descrição

Erosão aftóide

Erosão fibrinosa com diâmetro inferior a 5 mm, plana ou elevada,
com halo congestivo

Úlcera profunda

Úlcera profunda, longitudinal, tortuosa, serpiginosa

Empedrado

Aspecto originado pela presença de úlceras alternando com
mucosa normal ou edemaciada

Estenose

Estenose não ulcerada: Área concêntrica fibrótica de estreitamento
luminal, sem úlceras ou erosões infranqueável ou franqueável com
dificuldade pelo endoscópio, geralmente pouco extensas ou anelares
Estenose ulcerada: Área concêntrica erosionada ou ulcerada com
estreitamento luminal, infranqueável ou franqueável com dificuldade
pelo endoscópio, geralmente são extensas

Fístula

Orifício arredondado que não é susceptível de exploração endoscópica
(raramente se observa)

Pseudopólipos

Formações polipóides digitiformes ou sésseis que resultam do
processo de cicatrização (áreas de atrofia vs áreas hipertrofia)

Cicatrizes

Áreas esbranquiçadas observadas ao longo da mucosa
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em cada segmento (Stange EF et al, 2006). Excepção para a colite fulminante em que
o número de biopsias, por motivos de segurança, deverá ser reduzido, propondo-se apenas duas colheitas num segmento (Stange EF et al, 2006).
Os critérios histológicos para o diagnóstico de DC incluem a existência
de irregularidade das criptas definida como distorção, ramificação ou encurtamento, com atingimento de >10% das criptas nas zonas com processo
inflamatório focal ou segmentar; inflamação crónica focal ou em placa, caracterizada pelo aumento do número de linfócitos e plasmócitos que ocorre
de modo descontínuo; e os granulomas, agregados de células histiocitárias
(monócitos/macrófagos), não englobando geralmente células epitelióides
multinucleadas nem caseum, que se localizam à lâmina própria e não têm
associação com as lesões de cripta; preservação da actividade mucípara
nas zonas de actividade inflamatória; erosões ou fissuras; aumento dos
linfócitos intra-epiteliais; inflamação transmucosa. As alterações descritas
são encontradas no cólon. No íleo, além destas, poderá ser descrita alteração da arquitectura vilositária e metaplasia pseudopilórica (Tabela 4) (Jenkins D
et al, 1977; Bentley E et al, 2002).
O diagnóstico histopatológico faz-se através de uma conjugação de
critérios: a presença de granulomas epitelióides (na ausência de infecções
específicas) e um dos seguintes critérios: alteração focal da arquitectura
das criptas, inflamação crónica focal ou em placa, preservação da actividade mucípara nos locais de actividade da doença. Alternativamente, na
ausência de granulomas são necessários três critérios (Lennard-Jonnes JE, 1989).
Inicialmente estes critérios eram adoptados para as peças operatórias mas,
posteriormente foram adoptados para as biopsias endoscópicas.
A Imagiologia, em todas as suas vertentes (radiologia convencional,
tomografia axial computorizada, ressonância magnética e ultrassonografia), contribui para o diagnóstico da doença e da sua extensão, é decisiva
no diagnóstico e terapêutica de algumas das suas complicações. Através
das diversas técnicas disponíveis complementa a endoscopia na abordagem
inicial de doentes com estenoses intransponíveis e com doença perfurante
que se manifeste por massa, abcesso ou fístula abdominal.
A observação do intestino delgado, tendo em vista o diagnóstico e a
avaliação da extensão da doença, faz-se com recurso a exames contrastados, quer por radiologia convencional, quer por TAC ou RMN. Há dois tipos
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Tabela 4. Critérios histológicos para o diagnóstico de DC (Stange EF, 2006)
CÓLON
Alteração da arquitectura
Irregularidade das criptas (alterações das criptas em >10% das criptas quando associado
a processo inflamatório focal ou em placa): distorção, encurtamento ou ramificação
Irregularidade da superfície das criptas
Inflamação crónica
Extensão: focal (+++), em placa (+++)
Distribuição: transmucosa
Granulomas
Granulomas mucinosos
Inflamação polimórfica da lâmina própria (aumento da celularidade da lâmina própria com células mononucleares e PMN)
Polimorfismos do epitélio das criptas (focal)
Abcessos de cripta
Exsudatos polimórficos
Alterações epiteliais
Erosões/fissuras
Actividade mucípara preservada
Alterações epiteliais associadas
Aumento dos linfócitos intra-epiteliais >15/100 células epiteliais

ÍLEO TERMINAL
Arquitectura
Irregularidade das vilosidades
Irregularidade das criptas
Alterações epiteliais
Metaplasia pseudopilórica (relacionado com o processo de cicatrização – linhagem celular
associada às úlceras)
Adaptado de Stange EF et al, 2006

fundamentais: com intubação naso-duodenal, denominada enteróclise;
sem intubação, denominada enterografia ou trânsito do intestino delgado
com duplo contraste.
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A enteróclise convencional tem sido considerada o exame de eleição
pois apresenta uma elevada especificidade e acuidade diagnóstica para a
exclusão da DC (Maglinte DDT et al, 1992; Cirillo LC et al, 2000). Tem as desvantagens
de necessitar de intubação e expor o doente a radiação. A enterografia
tem a vantagem de não necessitar de intubação, permitir a observação de
lesões gastroduodenais e foi apontada como tendo maior acuidade para as
alterações da mucosa e fístulas (Maglinte DDT et al, 1992; Cirillo LC et al, 2000).
Actualmente a enteróclise e a enterografia por TAC e RMN têm sido
utilizadas em alguns centros, sendo apontadas como vantagens o facto de
serem exames de secção e permitirem avaliar todo o abdómen e, no caso
da RMN, a ausência de exposição a radiação. Permanece o debate entre
qual será melhor se a enterografia ou a enteróclise. Carecem, no entanto,
de validação antes da sua generalização. A sua utilização depende da experiência local nos procedimentos.
Como foi referido acima, actualmente é possível o acesso endoscópico
a todo o intestino delgado mas não existem estudos que mostrem inequivocamente a superioridade dos métodos endoscópicos em relação aos imagiológicos, a decisão deverá ser tomada numa base individual, se bem que,
quando há necessidade de colheita de material biológico, a enteroscopia
com duplo balão é o único meio que o permite fazer.
As alterações morfológicas compatíveis com o diagnóstico de DC nos
exames contrastados do intestino delgado são: a descontinuidade das lesões, a presença de ulcerações aftóides, rigidez da parede, granularidade,
espessamento das pregas, úlceras, empedrado, trajectos fistulosos, estenoses (Bartram C, 2003).
A ecografia tem indicação na abordagem inicial da doença ileal e na
doença complicada (fístulas e abcessos). Tem como vantagens o fácil acesso
e o facto de ser não invasivo. A principal desvantagem é a dependência do
operador. Recentemente uma meta-análise dos estudos publicados mostrou
que quando a probabilidade da doença pré-observação era de 12 a 60%, a
ecografia mostrou-se um exame válido para o diagnóstico da doença ileal
e alternativo aos estudos contrastados do intestino delgado; na doença do
cólon foi útil na exclusão do diagnóstico (Fraquelli M, 2005). Os critérios utilizados nos diferentes estudos foram o espessamento da parede do intestino,
padrão de vascularização, presença de líquido intra-abdominal e/ou gânglios
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mesentéricos aumentados de volume (Fraquelli M et al, 2005). Verificou-se que
para uma espessura da parede inferior a 3 mm (cut-off) a sensibilidade, em
termos de exclusão da doença, foi de 88 a 89% e uma espessura superior a
4 mm a especificidade para o diagnóstico da DC foi de 97-100%, tornando
este cut-off apropriado para confirmar o diagnóstico (Fraquelli M et al, 2005).
Na DC abdominal complicada foi referida, para a ecografia, uma sensibilidade e especificidade no diagnóstico das fístulas de 87 e 90%, respectivamente e para o diagnóstico de abcessos uma sensibilidade e especificidade de 100 e 92%, respectivamente (Gashe C et al, 1999).
A TAC e a RMN apresentam inequívoco valor no diagnóstico da doença
quando esta se manifesta por complicações como massa abdominal, fístula
ou abcesso. A RMN, como já foi exposto acima, tem a vantagem de não
utilizar radiação. Alguns autores referem também uma maior sensibilidade
da RMN em relação à TAC para as alterações intra e extra-intestinais (Low
RN et al, 2000).
O diagnóstico da DC envolve um conjunto de critérios, socorre-se da utilização de uma plêiade de exames complementares que no fundo traduzem a
heterogeneidade e complexidade que o fenótipo da doença pode assumir.

› O que é uma DC do tracto digestivo superior?
A DC do tracto digestivo superior é a denominação atribuída
à doença, em termos de localização, quando são evidenciadas lesões no tracto digestivo acima do terço distal do
intestino delgado (íleo terminal), excluindo a boca, associadas ou não a envolvimento do tracto digestivo abaixo deste
nível (Gashe C et al, 2000).

A localização traduz a dimensão anatómica da doença (Gashe C et al, 2000).
É um parâmetro relativamente estável na evolução da DC, mas está do-
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cumentado o aparecimento de novas localizações, bem como a regressão
após terapêutica (Sachar DB et al, 2005).
Foi determinado empiricamente que a localização da doença se refere
à máxima extensão da doença antes da primeira ressecção intestinal (Gashe
C et al, 2000; Silverberg SM et al, 2005). Esta definição traduz dois aspectos relevantes: embora fosse desejável, constata-se que há um grande número
de doentes, que à data do diagnóstico, não têm uma avaliação completa
do tracto digestivo; o outro aspecto, relacionado com a história natural da
doença após cirurgia, é o facto das lesões reaparecerem após ressecção
intestinal em áreas anteriormente indemnes.
A localização no tracto digestivo superior foi descrita, num estudo
retrospectivo, multicêntrico, efectuado na população Portuguesa, em 7%
(218) de um total de 2491 doentes (Magro F et al, 2007).
A localização no tracto digestivo alto pode ocorrer isoladamente, o que
é raro, ou em associação com a localização ileal, colónica ou ileocolónica.
Segundo a classificação de Viena doentes com lesões acima do terço
distal do intestino delgado eram considerados L4, quer tivessem ou não
lesões noutros locais (Gashe C et al, 2000).
Actualmente e pela classificação de Montreal os doentes são classificados em L4 se tiverem apenas doença do tracto digestivo superior e L1+L4,
L2+L4 e L3+L4 se tiverem doença do tracto digestivo superior e, respectivamente, ileal, colónica e ileocolónica (Tabela 5) (Silverberg SM et al, 2005). Esta necessidade de alterar a classificação adveio de séries recentes evidenciarem
maior incidência de lesões no tracto digestivo alto, dada a maior acuidade
no diagnóstico endoscópico e imagiológico.
Clinicamente a localização alta da doença pode ser silenciosa (assintomática) será, neste caso, um achado endoscópico ou imagiológico; alternativamente pode manifestar-se por sintomatologia relativa ao esófago
(disfagia, dor retrosternal, hemorragia digestiva, sintomas constitucionais,
sépsis), ao estômago e duodeno (epigastralgias, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva, sintomas constitucionais, sépsis), ao intestino delgado
proximal (dores abdominais, diarreia, quadros suboclusivos ou oclusivos,
sintomas constitucionais).
O diagnóstico é mais fácil quando existe outra localização concomitante da doença.
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Tabela 5. Classificação de Montreal (Silverberg SM et al, 2005)
Idade de diagnóstico (A)
A1 – ≤ 16 anos
A2 – 17-40 anos
A3 – > 40 anos

Localização (L)

Modificador: localização no tubo digestivo superior (L4)

L1 – Íleo terminal
L2 – Cólon
L3 – Íleo e cólon
L4 – Tubo digestivo superior

L1+L4 – Íleo terminal e tubo digestivo superior
L2+L4 – Cólon e tubo digestivo superior
L3+L4 – Íleo e cólon e tubo digestivo superior

Comportamento

Modificador: doença perianal (p)

B1 – Não-estenosante e não-penetrante B1p – Não-estenosante e não-penetrante e doença perianal
B2 – Estenosante
B2p – Estenosante e doença perianal
B3 – Penetrante
B3p – Penetrante e doença perianal
Adaptado de Silverberg SM et al, 2005

› O que é uma doença isolada do tracto digestivo superior?
A localização isolada da doença no tracto digestivo superior
determina que seja comprovada a existência de lesões proximalmente ao íleo terminal, bem como a inexistência de
lesões no restante tracto digestivo (Silverberg SM et al, 2005).

Como acima foi referido, a localização isolada no tracto digestivo alto é
rara e exige a exclusão de patologia inflamatória de outra natureza, infecciosa ou tumoral, bem como uma observação histológica concordante com
o diagnóstico de DC. Obriga ainda à exclusão de lesões noutros segmentos
do tracto digestivo.
Segundo a classificação de Montreal classifica-se como L4 (Tabela 5) (Silverberg SM et al, 2005).
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› O que é uma ileíte?
Denomina-se ileíte quando a doença se encontra localizada
no terço distal do intestino delgado, com ou sem envolvimento do cego (Gashe C et al, 2000; Silverberg SM et al, 2005).

Esta definição pressupõe um estudo do tracto digestivo com métodos
endoscópicos e imagiológicos que permitam excluir o atingimento de outros segmentos. Desejavelmente a avaliação complementar na altura do
diagnóstico deverá permitir definir a localização da doença.
Num estudo efectuado em 2491 doentes com DC, em Portugal, verificou-se que 32% apresentavam localização ileal (Magro F et al, 2007).
Segundo a classificação de Viena e Montreal trata-se da localização L1
(Tabela 5) (Gashe C et al, 2000; Silverberg SM et al, 2005).

› O que é uma ileocolite?
Uma ileocolite é a denominação atribuída ao envolvimento
do íleo, com ou sem envolvimento do cego e envolvimento
de qualquer segmento do tracto digestivo do cólon ascendente ao recto (Gashe C et al, 2000; Silverberg SM et al, 2005).

Num estudo efectuado em Portugal que envolveu 2491 doentes, verificou-se que 40% apresentavam localização ileocólica (Magro F et al, 2007).
Segundo a classificação de Viena e de Montreal trata-se da localização
L3 (Tabela 5) (Gashe C et al, 2000; Silverberg SM et al, 2005).
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› Quais são os critérios de diagnóstico
duma colite de Crohn?
A colite de Crohn é a denominação da doença quando ocorre
envolvimento isolado do cólon com ou sem envolvimento do
recto (Gashe C et al, 2000; Silverberg SM et al, 2005). São critérios de diagnóstico da colite de Crohn a conjunção de critérios clínicos
com critérios laboratoriais, endoscópicos e histológicos.

O diagnóstico diferencial da DC do cólon faz-se com a CU, colites infecciosas, colite rádica, isquémica, colites segmentares, colite induzida por
drogas, colites microscópicas, síndroma da úlcera solitária do recto, doenças tumorais, ou localizações intestinais de doenças sistémicas como
vasculites.
A clínica não permite, per si, o diagnóstico diferencial de DC do cólon, mas uma avaliação clínica cuidadosa é fundamental para orientar a
sequência do estudo complementar que obrigatoriamente tem de ser realizado. Assim, é de capital importância avaliar os sintomas, data de início,
evolução, existência de contexto epidemiológico para doença infecciosa,
doenças sistémicas, história medicamentosa, radioterapia prévia, hábitos
tabágicos, antecedentes cirúrgicos, patologia perianal, história familiar de
DII, exame objectivo que inclua observação anal e perineal, bem como
estado nutricional.
Em termos laboratoriais é importante excluir a patologia infecciosa
através de testes serológicos, coproculturas, exames parasitológicos de
fezes, pesquisa da toxina do Clostridium difficile e técnicas de amplificação
do ADN viral ou bacteriano. São ainda relevantes a realização de hemograma completo, bioquímica e parâmetros séricos da inflamação como a
proteína C reactiva e/ou a velocidade de sedimentação.
O principal diagnóstico diferencial da colite de Crohn é CU e embora a
pesquisa dos anticorpos anti-Saccharomyces cervisiae (ASCA) e anticorpos anti-citoplasma perinuclear dos neutrófilos (pANCA) não tenha isoladamente valor diagnóstico, poderá, neste contexto, apresentar alguma
utilidade na prática clínica. Uma meta-análise de 60 estudos que compre-
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endeu 3841 doentes com CU e 4019 doentes com DC mostrou que o perfil
ASCA+/pANCA- apresentava uma sensibilidade baixa mas uma especificidade alta para o diagnóstico de DC. Foi ainda demonstrado que os ASCA
apresentavam uma baixa precisão no diagnóstico de DC de localização
cólica (Reese GE et al, 2006).
Os critérios endoscópicos traduzem o carácter focal/segmentar da doença e a sua natureza transmural. As lesões endoscópicas ao longo do
cólon e recto são descontínuas e excêntricas.
As lesões endoscópicas iniciais são as erosões aftóides (erosão com diâmetro inferior a 5 mm e um halo congestivo envolvente) que podem surgir em segmentos ou dispersas em mucosa com aspecto normal e padrão
vascular submucoso visível; numa fase tardia, podemos observar úlceras
profundas, serpiginosas, longitudinais, aspecto empedrado (resultante da
conjunção de úlceras e mucosa edemaciada), estenoses, orifícios fistulosos; numa doença quiescente de longa evolução áreas cicatriciais, pontes
mucosas, pseudopólipos, perda ou atenuação do padrão vascular (Tabela 6)
(Modigliani R et al, 1990; Meuwissen SGM et al, 1976).
Tabela 6. Critérios endoscópicos de colite de Crohn (Modigliani R et al, 1990; Meuwissen
SGM et al, 1976)

Doença activa

Doença quiescente

Erosões aftóides
Úlceras superficiais irregulares
Úlceras longitudinais
Empedrado
Envolvimento descontínuo
Estenoses
Fístulas

Padrão vascular submucoso ausente ou atenuado
Pontes mucosas
Pseudopólipos
Estenoses

Além da morfologia das lesões a localização também é importante
pois, ao contrário da CU em que o recto está sempre envolvido na colite
de Crohn, encontra-se poupado em 25-50% dos doentes (D’Haens G et al, 2003;
Lorenz-Meyer H et al, 1985). A existência de doença perianal também é relevante
para o diagnóstico, pois esta é quase exclusiva da DC (D’Haens G et al, 2003).
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Os critérios histológicos englobam a existência de um processo inflamatório focal crónico caracterizado por aumento localizado de células inflamatórias (linfócitos e plasmócitos) na lâmina própria; processo inflamatório
segmentar, caracterizado por um aumento generalizado da celularidade;
irregularidade focal das criptas (distorção, encurtamento, ramificação);
presença de granulomas não caseosos, definidos como agregados de células histiocitárias (monócitos e macrófagos) localizados à lâmina própria;
inflamação polimórfica da lâmina própria; abcessos de cripta; exsudatos
polimórficos; alterações do epitélio, erosões, ulcerações, manutenção da
actividade mucípara; aumento dos linfócitos intra-epiteliais (Tabela 7) (Jenkins
D et al, 1977).

Tabela 7. Critérios histológicos para o diagnóstico de DC do cólon (Stange EF et al, 2006)
CÓLON
Alteração da arquitectura
Irregularidade das criptas (alterações das criptas em >10% das criptas quando associado a
processo inflamatório focal ou em placa): distorção, encurtamento ou ramificação
Irregularidade da superfície das criptas
Inflamação crónica
Extensão: focal (+++), em placa (+++)
Distribuição: transmucosa
Granulomas
Granulomas mucinosos
Inflamação polimórfica da lâmina própria (aumento da celularidade da lâmina própria com células
mononucleares e PMN)
Polimorfismos do epitélio das criptas
Abcessos de cripta
Exsudatos polimórficos
Alterações epiteliais
Erosões/fissuras
Actividade mucípara preservada
Alterações epiteliais associadas
Aumento dos linfócitos intra-epiteliais >15/100 células epiteliais
Adaptado de Stange EF et al, 2006
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Nas biopsias endoscópicas estabeleceu-se que, para o diagnóstico de
colite de Crohn e na ausência de granulomas, são necessários três critérios; e que na presença de granulomas (excluídas as infecções granulomatosas) é apenas necessário um critério adicional. Dentro dos critérios
já referidos verificou-se que os mais relevantes para o diagnóstico de DC
foram: a presença de granulomas, alterações focais da arquitectura das
criptas, inflamação crónica focal ou segmentar e preservação da mucina
nos locais de actividade (Tabela 8) (Stange EF et al, 2006). A existência de um gradiente no processo inflamatório entre o cólon proximal e distal, quando são
efectuadas biopsias ao longo dos segmentos do cólon, também é útil para
o diagnóstico (Stange EF et al, 2006).

Tabela 8. Critérios de diagnóstico histológico da colite de Crohn (Stange EF et al, 2006)
CÓLON
Existência de granulomas	Critérios adicionais
Na presença de granulomas
+ (um critério de três critérios major)
		 - alteração focal da arquitectura das criptas
		 - inflamação crónica focal ou segmentar
		 - preservação da mucina nos locais de actividade
Na ausência de granulomas
Três critérios
		 - alteração focal da arquitectura das criptas
		 - inflamação crónica focal ou segmentar
		 - preservação da mucina nos locais de actividade

O principal diagnóstico diferencial da colite de Crohn é a CU. A conjunção de dados endoscópicos e histológicos permite o diagnóstico diferencial
em 85-90% dos doentes (Price AB, 1978).
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› Como classifica o envolvimento cólico da
DC?
O envolvimento cólico na DC classifica-se, segundo a localização das
lesões, em quatro grupos:
Colite proximal
Envolvimento do cólon proximal ao ângulo hepático
Colite esquerda
Envolvimento distal ao ângulo esplénico
Colite segmentar Envolvimento de uma (excepto o cólon ascendente), duas ou três áreas do cólon
Colite total
Envolvimento do cólon ascendente, transverso,
descendente e sigmóide.
Esta classificação baseou-se no envolvimento dos quatro segmentos
anatómicos do cólon: ascendente, transverso, descendente e sigmóide (Lapidus A et al,1998).
O recto constitui um segmento e os doentes com colite total ou segmentar podem apresentar envolvimento rectal (Lapidus A et al, 1998).

› Existe proctite de Crohn?
A DC envolve o recto em 25-50% dos doentes (D’Haens G et al, 2003; LorenzMeyer H et al, 1985).

A DC do recto está associada a lesões noutros segmentos do cólon
e/ou íleo ou a doença perianal.
As lesões rectais associadas à DC iniciam-se na junção rectossigmóide
ou acompanham a doença anal (D’Haens G et al, 2003). O recto, no contexto da colite de Crohn, poderá estar envolvido de forma segmentar ou na
totalidade (5 a 10%) (D’Haens G et al, 2003). Numa série de 423 doentes com
DC verificou-se que 11,4% apresentavam envolvimento anorrectal isolado
(Williams NS et al, 1979).
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› O que é uma DC estenosante?
A DC estenosante caracteriza-se pela ocorrência de estreitamento luminal permanente demonstrado por métodos endoscópicos, imagiológicos ou cirúrgico-patológicos associado à ocorrência de dilatação pré-estenótica ou sinais e/ou
sintomas obstrutivos, sem a presença de doença penetrante
em qualquer ponto da evolução da doença e após um período de follow-up mínimo de 5 anos (Silverberg SM et al, 2005).

Este conceito resulta da classificação de Montreal e concerne ao comportamento biológico da doença. Baseia-se na antiga classificação de Viena, tendo sido introduzida uma noção temporal (5 anos de follow-up mínimo) que permite contemplar aspectos conhecidos da evolução da doença,
relativamente a alterações de comportamento (Silverberg SM et al, 2005). Assim,
verificou-se que na altura do diagnóstico 26,3% dos doentes apresentavam um comportamento estenosante ou penetrante, aos cinco anos essa
percentagem era de quarenta e oito e aos dez anos após o diagnóstico,
70% eram classificados como penetrantes ou estenosantes (Louis E et al, 2001).
Assumiu-se então que 5 anos seria um período temporal adequado para a
definição do comportamento da doença (Silverberg SM et al, 2005). Excepção deverá ser feita para os estudos genótipo-fenótipo em que o comportamento
da doença, dado fenótipo relevante, deverá ser o mais estável possível e o
período de 5 anos poderá não ser suficiente. Já no que concerne a estudos
de intervenção terapêutica a definição do fenótipo no momento da intervenção é suficiente.
Segundo a classificação de Montreal o fenótipo estenosante é B2 (Tabela
5) (Silverberg SM et al, 2005).
Salienta-se ainda que a existência de doença perianal não altera a classificação de B2, apenas se introduz um denominado modificador B2p (Tabela
5) (Silverberg SM et al, 2005).
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› O que é uma DC penetrante?
A DC classifica-se como penetrante quando em qualquer momento da sua evolução são observadas fístulas abdominais,
massas inflamatórias, abcessos ou perfuração. Excluem-se
as complicações pós-operatórias intra-abdominais, bem
como as manifestações perianais (fístulas e abcessos) (Silverberg SM et al, 2005).

A principal alteração introduzida na classificação de Montreal em relação
à anterior classificação de Viena é a exclusão da doença perianal (abcessos e
fístulas) da doença penetrante. Esta modificação foi introduzida após se ter
constatado que os doentes com doença penetrante abdominal e os doentes
com doença perianal apresentavam características distintas relativamente
a: marcadores genéticos e serológicos; evolução da doença; ausência de
concordância para o aparecimento de fístulas abdominais em doentes com
fístulas perianais (80% dos doentes com fístulas perianais não apresentavam fístulas abdominais); os doentes com a localização cólica, mas não os
com localização ileal, tinham significativamente mais fístulas perianais (Sachar
DB et al, 2005; Silverberg SM et al, 2005; Louis E et al, 2001; Tang LY et al, 2005).
Segundo a classificação de Montreal a doença penetrante é B3. Se associada a doença perianal classifica-se como B3p (Tabela 5) (Silverberg SM et al, 2005).

› A DC anal deve ser classificada como doença penetrante?
Actualmente e segundo a classificação de Montreal, a DC
anal não é considerada uma doença penetrante (Silverberg SM et
al, 2005).

Estas modificações da classificação actual (Montreal) em relação à
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classificação de Viena reflectem o facto de a doença perianal e a doença
penetrante não serem integráveis no mesmo fenótipo da doença (Silverberg
SM et al, 2005; Louis E et al, 2001; Tang LY et al, 2005; Papi C et al, 2005).
Segundo a classificação de Montreal a DC anal é um modificador,
identificado por p (perianal). Ela poderá co-existir com qualquer um dos
comportamentos descritos. Assim, poderemos ter doença não-penetrante
e não-estenosante e doença perianal (B1p), doença estenosante e doença
perianal (B2p) e doença penetrante e doença perianal (B3p) (Tabela 5) (Silverberg SM et al, 2005).

› Como se devem classificar as fístulas na
DC?
Fístulas abdominais

As fístulas abdominais na DC deverão ser classificadas em
fístulas tipo I – espontâneas, associadas à actividade da doença e ao seu comportamento biológico e em fístulas tipo II
– pós-cirúrgicas, como a denominação indica ocorrem após
a cirurgia, geralmente no local da incisão (Irving M, 1983; Sansoni B
et al, 1985).
Por sua vez as fístulas tipo I classificam-se em internas e
externas, segundo o trajecto se faz para a parede abdominal
ou para outros órgãos ou ansas. As fístulas internas classificam-se segundo o trajecto entre os órgãos: enteroentéricas,
enterovesicais, entero-ureterais, enterovesicais, entero-uretrais, rectovaginais. As fístulas entre o intestino e a parede
abdominal denominam-se enterocutâneas (Tabela 9).

Uma das principais características da DC é o facto do processo inflamatório ser transmural e predispor ao aparecimento de úlceras profundas,
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fissuras e estenoses. Quando a integridade da parede
Fístulas abdominais
intestinal é interrompida e o
A - Classificação quanto ao mecanismo de formação
conteúdo intestinal a ultraTipo I
Associadas à actividade da doença
passa forma-se um abcesso,
Tipo II
Pós-cirúrgicas
o qual tende a drenar através de um trajecto para órB - Classificação anatómica
Internas (entre a ansa e órgão contíguo)
gãos adjacentes (outras anEnteroentéricas
sas intestinais, bexiga, vias
Enterovesicais
urinárias, vagina, pele). Um
Entero-ureterais
dos mecanismos propostos
Entero-uretrais
para a formação das fístuExternas (entre ansa e a pele)
las está associado à peneEnterocutâneas
tração de úlceras através da
camada muscular própria; o
outro está associado às estenoses, com obstrução e hiperpressão intraluminal e criação de trajectos de escape em zonas de fragilidade parietal
(Oberhuber G et al, 2000).
A avaliação dos doentes com fístulas deverá abarcar: a localização
precisa da fístula (origem, trajecto e relações anatómicas), as alterações
patológicas na ansa de proveniência (estenose ou inflamação), a pesquisa
de sépsis local (abcesso), o envolvimento de órgãos e sistemas anexos e
a sua contribuição para os sintomas sistémicos e reflexo na qualidade de
vida; e a avaliação do estado nutricional (Caprilli R et al, 2006).
Num estudo de base populacional realizado em Olmsted County, no
Minesota, o risco cumulativo de fístula abdominal aos dez e vinte anos após
o diagnóstico foi de 12 e 24%, respectivamente (Schwartz DA et al, 2002).
As fístulas enteroentéricas desenvolvem-se entre dois segmentos do
intestino, geralmente entre o íleo terminal e outra ansa (íleo, cólon). A sintomatologia que estes doentes apresentam traduz a actividade da doença
de base, a fístula, per si, usualmente é assintomática.
As fístulas enterovesicais, entero-ureterais e entero-uretrais ocorrem
entre o íleo, a sigmóide ou o recto e os diferentes locais do tracto urinário,
geralmente originam sintomatologia (pneumatúria, fecalúria, hematúria,
Tabela 9. Classificação das fístulas abdominais
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infecções urinárias de repetição, hidronefose) e dois mecanismos foram
propostos: a formação de abcesso ou o envolvimento directo pela doença.
As fístulas enterocutâneas mais frequentes são pós-cirúrgicas (tipo
II); no entanto, também podem surgir no contexto da drenagem espontânea de abcessos para a pele (tipo I).

Fístulas perianais

As fistulas perianais na DC podem ter a mesma fisiopatologia que na
população em geral e resultarem de um processo inflamatório/infeccioso
com ponto de partida nas glândulas crípticas ou estar associadas à actividade da doença luminal (canal anal ou parede rectal) (Parks AG, 1961; Hughes
LE, 1978).
O risco cumulativo de fístula perianal num estudo de base populacional realizado em Olmsted County, Minesota, aos dez e vinte anos após
o diagnóstico, foi de 21 e 26%, respectivamente (Schwartz DA et al, 2002). As
diferentes localizações da doença estão associadas a diferente prevalência
de doença perianal: 12% dos doentes com doença ileal, 15% na doença
ileocólica; 41% na doença do cólon com recto poupado e em 92% dos doentes com recto envolvido (Hellers G et al, 1980).
A doença perianal precede ou surge na altura do diagnóstico em percentagens variáveis que vão de 38-81% dos casos, podendo ser a única
manifestação da doença numa minoria de doentes (Hellers G et al, 1980; Williams
DR et al, 1981; Nordgren S et al, 1992; Farmer RG et al, 1975; Lockhart Mummery HE, 1975).
O diagnóstico baseia-se no exame sob anestesia que consiste na inspecção, palpação, e passagem de sondas através dos trajectos fistulosos complementado com a ressonância magnética pélvica ou ecografia endoanal,
segundo a experiência dos centros nestes dois métodos de diagnóstico.
As fístulas perianais podem classificar-se, segundo Parks e colaboradores, por critérios anatómicos do trajecto, tendo como referência o esfíncter externo (figura 1) (Parks AG et al, 1976).
Esta classificação, puramente anatómica, não permite uma avaliação
integral da situação no que concerne à decisão terapêutica.
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Tendo como finalidade ter uma avaliação mais completa da doença
perianal, nos doentes com DC, surgiu em 1976 a classificação de Cardiff
(de Hughes e colaboradores), na qual era descrita a existência de úlceras
ou fissuras perianais, fístulas ou abcessos, estenoses, outras condições perianais (hemorróidas ou tumores), a localização da doença além da região
perianal e a actividade da doença perianal. Em relação às fístulas elas eram
descritas como baixas/superficiais (não ultrapassando a linha dentada) ou
altas/complexas (quando ultrapassavam a linha dentada) (Hellers G et al, 1980;
Hughes LE, 1992). Esta classificação não teve grande difusão, foi considerada
pouco relevante, no que concerne à sua utilização na prática clínica (AlexanderWilliams J et al, 1992; Francois Y et al, 1993).

Sandborn
e
colaboradores, em
2003, elaboraram
uma classificação
em que foram integrados critérios clínicos e a actividade
da doença, além
dos aspectos anatómicos (Sandborn WJ
et al, 2003). Assim, as
fístulas eram classificadas em simples quando eram
superficiais, baixas
(orifício interno distal à linha pectínea),
inter-esfinctéricas,
trans-esfinctéricas,
o orifício externo
era único, o recto apresentava-se

E C
A

B
Esfincter Externo

Figura 1. Classificação das fístulas – Parks.
A – Fístula superficial
B – Fístula inter-esfinctérica
C – Fístula trans-esfinctérica
D – Fístula supra-esfinctérica
E – Fístula extra-esfinctérica

D
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macroscopicamente sem doença, ausência de abcesso perianal, estenose
anorrectal ou fístula rectovaginal; em complexas quando eram altas, envolviam o esfíncter anal externo, inter-esfincterianas, trans-esfincterianas, supra-esfincterianas ou extra-esfincterianas, tinham mais do que um orifício
externo, havia evidência macroscópica de inflamação rectal, abcesso perianal, estenose anorrectal, fístula rectovaginal (Tabela 10) (Sandborn WJ et al, 2003).
Esta classificação permite a elaboração de fluxogramas terapêuticos, tendo
portanto uma aplicabilidade prática. Carece, no entanto, de validação.
Tabela 10. Classificação das fístulas perianais na DC (Sandborn WJ et al, 2003)
Classificação das fístulas perianais na DC (Sociedade Americana de Gastrenterologia)
	Fístula simples		Fístula complexa
Localização anatómica 	Localização anatómica
Superficial
Envolvendo o esfíncter anal externo
Baixa 		
Alta
Inter-esfinctérica baixa, trans-esfinctérica Intra-esfinctérica alta, trans-esfinctérica alta,
baixa		
supra-esfinctérica, extra-esfinctérica
Características clínicas/endoscópicas	Características clínicas/endoscópicas (presença
		
de qualquer um dos critérios)
Oríficio externo único
Mais do que um orifício externo
Sem inflamação rectal
Com inflamação rectal
Sem abcesso perianal
Com abcesso perianal
Sem estenose anorrectal
Com estenose anorrectal
Sem fístula rectovaginal
Com fístula rectovaginal

Fístulas rectovaginais

As fístulas rectovaginais representam 9% de todas as fístulas na DC,
constituem-se entre o recto e vagina e geralmente surgem em doentes
com envolvimento do recto ou canal anal pela doença (Andreani SM et al, 2007).
Alguns autores envolvem-nas na doença perianal, outros consideramnas na doença penetrante abdominal. De facto, as fístulas rectovaginais
apresentam um comportamento díspar das restantes fístulas, face às opções terapêuticas actualmente disponíveis (Sands BE, 2004).
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› O que é o IHB (tabela 11)?
O IHB é um índice constituído por parâmetros clínicos que incluem o
bem-estar geral, a dor abdominal, o número de dejecções líquidas diárias,
a massa abdominal e a presença de complicações (artralgia, uveíte, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, úlceras aftosas, fissura anal, fístula de
novo, abcesso). Os parâmetros são pontuados e é a soma de todos eles
que nos permite ter um score numérico final (Harvey RF et al, 1980).
Este índice é facilmente aplicável, sendo apenas necessária uma visita
para o cálculo do score, contrariamente ao CDAI em que alguns dos dados
são colhidos durante uma semana. Na realidade o IHB é uma versão simplificada do CDAI (Harvey RF et al, 1980; Best WR et al, 1976).
Tabela 11. Índice de Harvey-Bradshaw (Harvey RF et al, 1980)
PARÂMETROS

AVALIAÇÃO

A. Bem-estar geral

Bom
Ligeiramente comprometido
Médio
Mau
Muito mau

0
1
2
3
4

B. Dor abdominal

Ausente
Ligeira
Moderada
Grave

0
1
2
3

C. Nº de dejecções líquidas

Número

…

D. Massa abdominal

Ausente
Duvidosa
Presente
Presente e dolorosa

0
1
2
3

E. Complicações

Artralgia, Uveíte, Eritema nodoso
Pioderma gangrenoso, Úlceras aftosas,
Fissura anal, Fístula de novo, Abcesso

TOTAL (A+B+C+D+E)=

PONTUAÇÃO

1
(cada item)
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› No IHB o que é uma doença com actividade ligeira, moderada e grave?
Tabela 12. Actividade da doença medida pelo IHB (Best WR, 2006)
Actividade da DC – Índice de Harvey-Bradshaw
Actividade da doença
Remissão
Actividade ligeira
Actividade moderada
Actividade grave

Pontuação
<5
5-7
8-16
>16

› Existe alguma relação entre o índice de
Harvey-Bradshaw e o CDAI?
O IHB é uma simplificação do CDAI em que os dados são colhidos
numa única avaliação, das oito variáveis do CDAI apenas 5 são avaliadas
(não são avaliadas a necessidade de terapêutica com antidiarreicos, hematócrito, perda ponderal), o computo final no IHB é o somatório das variáveis enquanto que no CDAI é uma ponderação das variáveis resultante
do estudo estatístico efectuado para cálculo do seu peso relativo (Tabela 13)
(Harvey RF et al, 1980; Best WR et al, 1976).
Inicialmente Harvey e Bradshaw apresentaram o resultado da avaliação do seu índice comparativamente ao CDAI em 112 doentes e concluíram que havia um coeficiente de correlação de 0,93 (Harvey RF et al, 1980). No
entanto, o coeficiente de correlação alto não é suficiente para que se possa
substituir um índice pelo outro (Bland JM et al, 1986).
O CDAI é considerado o gold standard para avaliação da actividade da
doença e foi validado em estudos prospectivos, é a principal ferramenta de
aferição de intervenções terapêuticas (Sandborn WJ et al, 2002). O IHB, essencial-
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Tabela 13. Correspondência entre o CDAI e IHB (Best WR, 2006; Bland JM et al, 1986)
Actividade da doença
Remissão

CDAI (pontuação)

IHB (pontuação)

< 150

<5

Actividade ligeira

150-219

5-7

Actividade moderada

220-450

8-16

Actividade grave

> 450

> 16

Actividade para entrada em
estudos clínicos terapêuticos

≥ 220

>8

< 150
redução de 70-100 pontos

<5
redução de 3,4,5 pontos

Redução da actividade da
doença – objectivo terapêutico

Recidiva
≥ 150 e aumento de 70 pontos
		

≥ 5 e aumento de 2,3,4
pontos

mente devido à sua facilidade de aplicação, é um bom instrumento para utilização rotineira na clínica (Best WR et al, 2006). Poderá também ser considerado
em estudos-piloto ou em estudos não subsidiados (exige menos visitas e
não carece de laboratório). Os menores custos e morosidade (vantagens do
IHB) têm como reverso uma menor precisão (Jorgensen LG et al, 2005).

› Que índice se deve usar na doença anal?
O índice que se deve utilizar na doença perianal é o PCDAI,
o qual reflecte as alterações funcionais e na qualidade de
vida induzidas pela doença perianal. Os parâmetros avaliados são a escorrência, dor e restrição na actividade diária,
restrição na actividade sexual, tipo de lesão perianal e grau
de induração (Irvine EJ, 1995).

Embora careça de validação parece-nos um instrumento de grande
valor na avaliação da actividade da doença perianal. Esta não é, como se
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sabe, medida adequadamente por índices de actividade utilizados para a
doença luminal como o CDAI e o IHB.
A pontuação estende-se de 0-20, reflectindo os valores mais altos a
maior actividade e disfuncionalidade associada com a doença.
Tabela 14. Perianal Crohn Disease Activity Index (Irvine EJ, 1995)
PARÂMETROS

PONTUAÇÃO

1 - Escorrência
Ausente
Mínima
Moderada
Abundante
Com fezes

0
1
2
3
4

2 - Dor/restrição da actividade
Ausente
Desconforto ligeiro/Sem restrição
Desconforto moderado/Alguma restrição
Desconforto marcado/Limitação marcada
Dor intensa/Limitação grave

0
1
2
3
4

3 - Restrição da actividade sexual
Sem restrição da actividade sexual
Restrição ligeira da actividade sexual
Restrição moderada da actividade sexual
Restrição marcada da actividade sexual
Incapacidade total para a actividade sexual

0
1
2
3
4

4 - Tipo de doença perianal
Sem doença perianal ou skin tags
Fissura anal ou laceração da mucosa
< 3 Fístulas perianais
≥ 3 Fístulas perianais
Ulceração com atingimento do esfíncter ou fístula com lesão cutânea

0
1
2
3
4

5 - Grau de induração
Sem induração
Induração mínima
Induração moderada
Induração marcada
Flutuação/Abcesso

0
1
2
3
4

TOTAL=1+2+3+4+5
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› A avaliação clínica de um doente com DII
deve incluir sempre o registo de índices
de actividade?
O que se pretende com um índice de actividade é a tradução objectiva, fiável e reprodutível do estado da doença no
momento ou período de tempo a que se reporta a avaliação.
Dadas as características da história natural da DC, alternando períodos de remissão com períodos de actividade, tornase necessário o uso de instrumentos como o IHB, CDAI ou
PCDAI. Estes instrumentos são indispensáveis como factor
uniformizador quando se querem comparar populações ou
medir intervenções terapêuticas. Na prática clínica quando
se pretende uma avaliação mais objectiva do estado do doente que não a percepção do clínico torna-se necessária a
sua utilização. Portanto, embora o uso dos índices na prática clínica não seja obrigatório, é desejável.

Entre os índices mais utilizados encontram-se o CDAI e o Harvey-Bradshaw, o primeiro utiliza-se mais em estudos prospectivos de impacto, o
segundo, devido à sua simplicidade, é mais difundido na clínica.
Alternativamente, a graduação da actividade da doença proposta pela
American Society of Gastroenterology (Tabela 15) ou pela European Crohn’s
and Colitis Organization (Tabela 16) poderá ser da maior utilidade na graduação da doença em ligeira, moderada ou grave (Stange EF et al, 2006; Hanauer SB
et al, 2001). Estes parâmetros de rápida avaliação e fazendo parte da observação clínica dos doentes com DC poderão ser um instrumento útil, numa
abordagem inicial do doente.
Foi proposto que, na classificação da ECCO, a doença activa ligeira
correspondia a um CDAI de 150-220, a doença moderada 220-450, e a
doença grave > 450 (Stange EF et al, 2006).
A principal diferença entre os dois reside na inclusão da proteína C
reactiva no índice da ECCO, parâmetro que visa aumentar a objectividade
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da avaliação e excluir os quadros funcionais que podem ficticiamente aumentar a actividade da doença (Stange EF et al, 2006; Hanauer SB et al, 2001).

Tabela 15. Actividade da doença (American Society of Gastroenterology) (Hanauer SB et
al, 2001)

Graduação da actividade da doença (American Society of Gastroenterology)
Ligeira	Moderada
Doentes ambulatórios
Sem resposta à terapêutica
Toleram dieta oral
da doença ligeira
Sem desidratação
Sinais de toxicidade sistémica
Sem toxicidade sistémica
Dor abdominal espontânea
Sem dor abdominal com a palpação e com a palpação
Sem massa abdominal
Náuseas ou vómitos mas sem
Sem defesa
sinais de obstrução
Sem obstrução
Emagrecimento >10%
Sem emagrecimento >10% PC
Anemia significativa

Grave
Sem resposta aos
corticóides orais
Febre elevada
Vómitos persistentes
Obstrução intestinal
Com defesa
Caquexia
Abcesso

Tabela 16. Actividade da doença – ECCO (Stange EF et al, 2006)
Graduação da actividade da doença (ECCO)
Ligeira	Moderada
Doentes ambulatórios
Sem resposta à terapêutica
Toleram dieta oral
da doença ligeira
Sem desidratação
Náuseas ou vómitos mas sem
Sem febre
sinais de obstrução
Sem massa abdominal
Massa abdominal palpável dolorosa
Sem defesa
Emagrecimento >10%
Sem obstrução
PCR acima do limite superior
Sem emagrecimento >10% PC
do normal
PCR aumentada mas abaixo do
limite superior do normal

Grave
Ausência de resposta
a terapêutica intensiva
Obstrução intestinal
Abcesso
Caquexia
PCR aumentada

4.
Diagnóstico de colite
ulcerosa e índices de
actividade

Paulo Caldeira
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Critérios de diagnóstico da CU.
A CU é uma doença inflamatória crónica com envolvimento do intestino
grosso. O seu quadro clínico é variado e o diagnóstico faz-se habitualmente
pela conjunção da clínica com características radiológicas, endoscópicas e
histológicas típicas ou sugestivas da doença, sendo certo que nenhuma
delas, só por si, é suficiente para estabelecer o diagnóstico.
Embora não sejam universalmente aceites, os critérios de diagnóstico
mais utilizados na CU são os indicados pelo grupo de Copenhaga (Langholz
E et al, 1999). Todos os critérios devem estar preenchidos para o diagnóstico
seguro de CU:
1 - Sintomas sugestivos de CU – diarreia e/ou hematoquésia – com
mais de uma semana de evolução.
2 - Aspecto endoscópico típico, com inflamação contínua objectivada como ulcerações superficiais, friabilidade ou granularidade da
mucosa.
3 - Aspectos histológicos consistentes, com permeação epitelial de
neutrófilos, distorção da arquitectura das cripas, criptite e formação de abcessos das criptas.
4 - Exclusão de colite infecciosa, com coproculturas e pesquisa de
ovos, quistos e parasitas negativos. Mais recentemente considera-se que deve também ser excluída a infecção por Clostridium
difficile.
Alguns autores referem que, na presença de critérios endoscópicos e
histológicos, o diagnóstico de CU seja considerado estabelecido e que, na
ausência de critérios histológicos, o diagnóstico de CU seja considerado
provável (Lennard-Jones JE et al, 1997).
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› O que é uma proctite?
O Grupo de Trabalho de Montreal, que procedeu a uma revisão dos
conceitos ligados à DII, estabeleceu uma subclassificação da CU referente
à sua extensão (Silverberg MS et al, 2005). Nesta classificação identificam-se três
subtipos de CU – proctite, colite distal e colite extensa – com características homogéneas, especialmente no que diz respeito à evolução clínica,
resposta ao tratamento e prognóstico.
Na classificação de Montreal, proctite é definida como uma forma de
CU só com envolvimento do recto, ou seja, a extensão proximal da doença
não ultrapassa a junção rectossigmoideia.

› Existe actualmente o conceito de rectossigmoidite?
Não. Embora classicamente o termo rectossigmoidite (ou proctossigmoidite) fosse amplamente utilizado para formas de CU com envolvimento
exclusivo destes segmentos do cólon, o Grupo de Trabalho de Montreal optou por não o considerar no sistema de subclassificação da CU referente à
extensão da doença. Esta decisão assentou nas dificuldades em identificar,
na prática clínica, o limite distal desta forma de colite e no facto de o seu
comportamento biológico ser sobreponível a outras formas de colite distal
(Silverberg MS et al, 2005; Satsangi J et al, 2006).
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› O que é uma colite distal?
Segundo a classificação de Montreal, é uma forma de CU que se estende para além do recto mas cujo limite proximal não ultrapassa o ângulo
esplénico do cólon. Tem o mesmo significado de colite esquerda e engloba
o antigo conceito de proctossigmoidite (Silverberg MS et al, 2005).

› O que é uma pancolite?
Na classificação de Montreal, pancolite é definida como uma forma de
CU que se estende para além do ângulo esplénico do cólon, podendo ou
não atingir o cego. Tem o mesmo significado que colite extensa (Silverberg MS
et al, 2005).

› Qual o significado duma “backwash
ileitis”?
Por “backwash ileitis” entende-se a inflamação do íleo terminal que
pode ocorrer em 5 a 20% dos doentes com CU. Habitualmente, ocorre
associada a pancolite e a actividade do processo inflamatório no íleo correlaciona-se com a actividade no cólon. Os aspectos endoscópicos são inespecíficos, observando-se geralmente eritema e granularidade da mucosa.
Em termos histológicos caracteriza-se por atrofia da mucosa, infiltrado inflamatório na lâmina própria e, muito raramente, por erosões superficiais
(Haskell H et al, 2005).
Para alguns autores, este termo só deve ser aplicado quando existe
um processo inflamatório no íleo terminal contínuo e similar ao processo
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inflamatório no cego (Goldstein N et al, 2006). Este aspecto é deveras importante
pois obriga, perante a presença de inflamação ileal sem inflamação no cego
ou existindo erosões ileais, a levantar a hipótese de se tratar de uma DC.
O significado prognóstico da “backwash ileitis” não está completamente
esclarecido mas parece não se relacionar directamente com a gravidade da
CU (Haskell H et al, 2005; Abdelrazeq AS et al, 2005). Embora, num estudo, a “backwash
ileitis” seja associada a uma maior incidência de pouchite após proctocolectomia total (Abdelrazeq AS et al, 2005), essa associação não foi confirmada por outros autores (Haskell H et al, 2005; Yantiss RK et al, 2005). Por outro lado, se no estudo
de Haskell (Haskell H et al, 2005) a presença de “backwash ileitis” não se associou
à ocorrência de displasia e carcinoma colorrectal na CU, outros estudos
identificaram a “backwash ileitis” como um factor associado aos casos de
CU com colangite esclerosante, habitualmente ligada a um maior risco de
displasia e carcinoma colorrectal (Yantiss RK et al, 2004; Loftus EV et al, 2005).

› Existe colite segmentar?
O termo colite segmentar deve ser aplicado a processos inflamatórios
crónicos do cólon associados à doença diverticular, pelo que é mais correcto referir como Colite Segmentar Associada a Diverticulose. É uma entidade ainda mal conhecida e o seu substrato fisiopatológico é especulativo:
associação com processos infecciosos (peridiverticulite), com fenómenos
isquémicos ou com alterações imunológicas semelhantes à DII (Ludeman L et
al, 2002).
Tipicamente manifesta-se em doentes idosos e o sintoma cardinal é
a hematoquésia, podendo, ou não, ocorrer alteração do trânsito intestinal
e dor abdominal. Em termos endoscópicos pode-se observar congestão,
granularidade e erosões superficiais da mucosa, que normalmente poupam
o recto, e a histologia pode revelar infiltrado inflamatório crónico com um
grau variável de atrofia glandular. No entanto, nenhum aspecto endoscópico ou histológico é suficientemente característico desta situação e podem
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ser sobreponíveis aos da CU ou DC. O aspecto mais consistente com a colite segmentar, obrigatório para o seu diagnóstico, é o processo inflamatório
estar confinado à zona do cólon atingida pelos divertículos (Koutroubakis IE et al,
2005; Harpaz N et al, 2006; Lamps LW et al, 2007).
O prognóstico é geralmente favorável e tem boa resposta à terapêutica com 5-ASA oral e/ou antibioterapia.

› O que é uma proctite folicular?
A proctite linfóide folicular, descrita por Fléjou em 1988 (Fléjou JF et al,
1988), é um processo inflamatório crónico localizado no recto, de etiologia

desconhecida.
A sua manifestação clínica principal é a hematoquésia. O aspecto endoscópico típico é a congestão e nodularidade da mucosa sem erosões ou
ulcerações. Em termos histológicos existem folículos linfóides hiperplásicos
e coalescentes, com um infiltrado inflamatório mínimo. Tem, habitualmente, má resposta ao tratamento com tópico com 5-ASA ou corticóides.

› O que é o índice de actividade da CU de
Montreal (Tabela 17)?
O índice de actividade da CU de Montreal (Silverberg MS et al, 2005) é uma
escala clínico-laboratorial que permite classificar a CU quando à sua actividade clínica. Adapta o índice de Truelove-Witts (Truelove SC et al, 1955) e a
classificação proposta pelo Colégio Americano de Gastrenterologia (Kornbluth
A et al, 2004). Assim, a CU pode ser dividida em quatro categorias de actividade/gravidade clínica:
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Tabela 17.
Gravidade

Definição

S0 – Remissão
S1 – Crise ligeira

Assintomático
Quatro ou menos dejecções diárias, com ou sem sangue,
com ausência de sinais e sintomas sistémicos e VS normal
Mais de quatro dejecções diárias com sintomas mínimos de
toxicidade sistémica
Seis ou mais dejecções diárias com sangue, frequência
cardíaca superior a 90 ppm, temperatura superior a 37,5º C,
hemoglobina inferior a 10,5 g/dl e VS superior a 30 mm/h.

S2 – Crise moderada
S3 – Crise grave

› Qual o valor da VS e da PCR no seguimento dos doentes com CU?
A VS e a PCR são marcadores inespecíficos de processos inflamatórios
e são habitualmente utilizadas no manejo de doentes com doenças inflamatórias crónicas.
No caso específico da CU, diversos estudos demonstraram que estes
testes detêm uma razoável sensibilidade (50 a 60%) no diagnóstico e uma
boa correlação com a actividade clínica, endoscópica e histológica da colite
(Fagan EA et al, 1982; Sachar DB et al, 1986; Solem CA et al, 2005; Rodgers AD et al, 2007), embora com elevada sobreposição de valores entre crises ligeiras, moderadas e
graves (Fagan EA et al, 1982). Foi também demonstrado que a correlação da PCR
é superior à da VS (Fagan EA et al, 1982), o que é explicado pela sua curta semivida, e que é dependente da localização da doença: nos casos de proctite
ocorrem geralmente elevações mínimas dos marcadores de inflamação,
independentemente da gravidade da crise (Sachar DB et al, 1986; Rodgers AD et al,
2007).
Concluindo: a VS, ou preferencialmente a PCR, devem ser utilizadas no
seguimento dos doentes (na avaliação da gravidade da crise e da resposta
ao tratamento), como complemento da avaliação clínica ou integradas em
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índices de actividade. Exceptuam-se os casos de proctite ulcerosa em que
as decisões se devem basear essencialmente nos sintomas apresentados
pelo doente. Para além disto, é mais importante a comparação e evolução
dos valores num dado doente do que procurar associar determinada grandeza de valores à gravidade da crise (Vermeire S et al, 2006).

› Quais são os critérios de diagnóstico duma
colite indeterminada?
O termo colite indeterminada foi introduzido em 1978 por Ashley Price
(Price AB, 1978) e referia-se a casos de colite fulminante submetidos a pro-

tocolectomia total, nos quais o exame da peça encontrava aspectos de
sobreposição entre CU e DC e não permitia o diagnóstico diferencial. Era,
portanto, um diagnóstico anatomopatológico e visto como definitivo nos
casos em que não surgiam lesões no intestino delgado à posteriori.
Posteriormente, na prática clínica, o termo começou a ser estendido
a casos de DII apenas com envolvimento do cólon, nos quais os achados
endoscópicos, radiológicos e histológicos eram equívocos e não permitiam
diferenciar claramente entre DC e CU. Ou seja, o diagnóstico passou a ser
clínico-patológico e esta entidade vista como temporária até à evolução
clínica, ou novos exames complementares, permitirem um diagnóstico definitivo (Geboes K et al, 2007; Tremaine WJ, 2007).
No entanto, a forma de diagnosticar colite indeterminada foi sempre
sujeita a grande variabilidade inter-institucional e verificou-se marcada
dificuldade na uniformização de critérios. Ainda se recomenda que, para
efeitos de ensaios clínicos e/ou trabalhos científicos, o conceito de colite
indeterminada seja obrigatoriamente acompanhado pelos critérios adoptados para o seu diagnóstico (Tremaine WJ, 2007).
Embora não consensuais, os critérios publicados por Geboes e De Hertogh em 2003 (Geboes K et al, 2007) são os mais utilizados para o diagnóstico de
colite indeterminada:
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1 – História clínica de colite crónica e/ou recidivante;
2 – Aspecto endoscópico equívoco entre CU e DC;
3 – Aspecto histológico compatível com DII mas ausência de achados seguros para o diagnóstico de CU ou DC (infiltrado inflamatório crónico na lâmina própria com lesão glandular mínima).
Estes achados devem ser confirmados em duas observações sequenciais e as alterações histológicas em, pelo menos, dois locais distintos do
cólon. Devem ser excluídas lesões do intestino delgado por um método de
imagem. Além dos critérios positivos, Geboes indicou alguns critérios de
exclusão, perante os quais deveria ser colocado o diagnóstico de DC ou
CU: granulomas, agregados linfóides, abcessos crípticos, metaplasia das
células de Paneth.
Mais recentemente, o Grupo de Trabalho de Montreal (Silverberg MS, 2005;
Satsangi J et al, 2006), ao rever a nomenclatura e conceitos associados à DII,
aconselhou a separação das duas entidades. Assim, foi recomendado que
o termo Colite Indeterminada fosse só aplicado aos casos nos quais tenha
sido realizada protocolectomia e o patologista seja incapaz de estabelecer um diagnóstico definitivo, de CU ou DC, após observação completa da
peça. Esta recomendação vai de encontro à definição inicial de Price.
O Grupo recomendou ainda que fosse aplicado o termo de DII não
Classificada aos casos em que existe evidência, em base clínica e endoscópica, de DII a afectar o cólon, sem envolvimento do intestino delgado, e
nos quais não é possível um diagnóstico histológico definitivo de DC ou CU.
Este conceito está de acordo com os critérios de Geboes.

5.
Serologia e marcadores
inflamatórios

João Ramos de Deus
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Qual é o valor e o significado dos anticorpos pANCA e ASCA no contexto da DII?
Vários anticorpos têm sido descritos na DII. Os anticorpos mais vulgarmente estudados, são os anticorpos antineutrófilos [anticorpos anticitoplasma perinuclear dos neutrófilos, (pANCA), atípicos] e os anticorpos
anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA).
Os anticorpos pANCA são detectados principalmente na CU (50-67%),
mas também na DC (6-15%) e em maior frequência (<11%) em doentes
controlo (com sintomas potencialmente relacionados com DII). Em indivíduos saudáveis são detectáveis em menos de 3% (Bossuit X, 2006).
Os anticorpos ASCA são detectados essencialmente na DC (40-60%), embora possam ser detectáveis em indivíduos com CU (5-15%) e doentes controlo (<11%). Em indivíduos saudáveis são detectáveis em 0-4% (Bossuit X, 2006).
A utilidade diagnóstica de pANCA e ASCA no diagnóstico diferencial de
CU e DC reportada na literatura está representada na tabela 18.

Tabela 18. Utilidade diagnóstica de pANCA e ASCA para o diagnóstico de CU ou DC
em doentes com DII, na literatura
Autores	Sensibilidade (%)	Especificidade (%) VPP (%)

pANCA para CU
+

ASCA+ para DC

* população pediátrica

Quinton et al, 1998
Peeters et al, 2001
Koutroubakis et al, 2001
Sandborn et al, 2001
Linskens et al, 2002
Ruemmele et al, 1999*
Hoffenberg et al, 1999*
Quinton et al, 1998
Peeters et al, 2001
Koutroubakis et al, 2001
Sandborn et al, 2001
Linskens et al, 2002
Ruemmele et al, 1999*
Hoffenberg et al, 1999*

65
50
67
63
63
57
60
61
60
39
44
72
55
60

85
94
84
75
86
92
65
88
86
89
87
82
95
88

74
76
93
72
82
54
68
89
92
54
76
80
92
80
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Em trabalho recente, com base em meta-análise dos estudos que reportam a utilização de pANCA e ASCA, foi avaliada a sua precisão diagnóstica (Reese GE et al, 2006).
A especificidade demonstrada de pANCA+ e ASCA+, para o diagnóstico
de CU e DC, respectivamente, é elevada. A especificidade de qualquer dos
dois anticorpos para o diagnóstico de DII é também elevada (>93%). A
sensibilidade de qualquer dos anticorpos é contudo pouco marcada, retirando-lhes utilidade como rastreio diagnóstico (Reese GE et al, 2006).
A determinação combinada de pANCA e ASCA é a metodologia que
permite obter melhores resultados, superiores à sua determinação isoladamente. A combinação destes dois marcadores serológicos, permite definir
um padrão de CU (pANCA+;ASCA-), e um padrão de DC (pANCA-; ASCA+).
Em doentes com DII, o VPP da combinação pANCA+/ASCA-, para o
diagnóstico de CU, oscila entre 86 e 93%; para o diagnóstico de DC; o VPP
da combinação pANCA-/ASCA+, oscila entre 75 e 96% (Tabela 19).

Tabela 19. Utilidade diagnóstica da combinação pANCA/ASCA no diagnóstico de
CU ou DC em doentes com DII, na literatura
p-ANCA+/ASCA- para CU

p-ANCA-/ASCA+ para DC

Autores	Sensibilidade (%)	Especificidade (%) VPP (%)
Quinton et al, 1998
Peeters et al, 2001
Sandborn et al, 2001
Koutroubakis et al, 2001
Linskens et al, 2002

57
44
38
58
51

97
98
94
88
94

93
88
86
93
90

Quinton et al, 1998
Peeters et al, 2001
Sandborn et al, 2001
Koutroubakis et al, 2001
Linskens et al, 2002

49
56
55
30
64

97
92
81
97
94

96
95
75
77
91

Apesar da razoável sensibilidade e sobretudo especificidade destes testes, o valor predictivo positivo é o parâmetro mais determinante em termos

s e r o l og i a e m a r c a d o r e s inflamatórios 		

73

clínicos, dado que permite apreciar a probabilidade da doença em presença
de um teste positivo. O VPP é contudo dependente da prevalência da doença.
A prevalência de uma determinada situação clínica é diferente da prevalência
da maioria dos estudos clínicos. Deste modo importa também analisar outros
métodos estatísticos, tal como o teste da razão de verosimilhança (likelihood
ratio), que tem menor probabilidade de ser afectado pela prevalência da doença e incorpora igualmente a sensibilidade e especificidade do teste.
No trabalho recente de Bossuit (Bossuit X, 2006), é possível concluir, pela
análise do teste da razão de verosimilhança (likelihood ratio), que: a) no
contexto da distinção entre doentes com DII e indivíduos sem DII, a presença de um teste positivo tem marcado significado estatístico, ao contrário da insignificância de um teste negativo; b) no contexto do diagnóstico
diferencial entre CU e DC, a presença de um teste positivo tem moderada
relevância e a presença de um teste negativo tem pouco significado, ao
contrário a utilização combinada de pANCA e ASCA, possuem um elevado
significado estatístico e consequentemente clínico.
A combinação pANCA+/ASCA- é altamente específica de CU, enquanto
que a combinação pANCA-/ASCA+ é altamente específica de DC (Bossuit X, 2006).
O uso combinado dos resultados de pANCA e ASCA, podem ser adjuvantes das técnicas convencionais (história clínica, imagiologia, endoscopia
e histologia) no diagnóstico diferencial entre CU e DC, sobretudo quando os
mesmos sejam inconclusivos (Bossuit X, 2006; Austin G et al, 2006).

› No contexto duma CU grave/fulminante,
primeiro episódio, qual é o valor dos pANCA e ASCA?
A gravidade dum episódio de CU, não modifica o perfil serológico dos
doentes. Contudo, o perfil serológico pode ser importante na determinação dos riscos de “bolsite” pós-cirurgia (proctocolectomia com anastomose
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ileoanal e bolsa ileal). Os estudos existentes relativamente a este assunto
são escassos.
No contexto de CU, a expressão de pANCA está associada à presença
de colite esquerda, resistente ao tratamento médico e necessidade mais
precoce de cirurgia (Sandbordn W et al, 1996).
Numa série prospectiva de doentes submetidos a anastomose ileoanal
com bolsa, por CU refractária ao tratamento médico ou por evidência de
displasia, títulos elevados de pANCA demonstraram estar correlacionados
com uma probabilidade 8,5 vezes superior de desenvolvimento de “bolsite” em relação aos doentes que apresentavam baixos títulos de pANCA ou
eram negativos para pANCA (Fleshner P et al, 2001).

› Qual o seu valor nos casos de colite indeterminada?
O teste serológico mais específico na distinção entre CU e DC é a combinação de pANCA e ASCA.
Doentes pANCA+/ASCA- têm dezanove vezes maior probabilidade de
padecerem de CU, enquanto que doentes pANCA-/ASCA+ têm dezasseis
vezes maior probabilidade de padecerem de DC (Abreu MT, 2002).
Num estudo prospectivo relativamente recente (Joossens S et al, 2002), compreendendo noventa e sete doentes com colite indeterminada, seguidos
durante um ano, foi possível concluir que a associação pANCA+/ASCA- foi
predictiva de CU em 64%, enquanto que a associação pANCA-/ASCA+ foi
predictiva em 80% de DC. Contudo quase metade dos doentes (48,5%),
não possuiam anticorpos pANCA ou ASCA.
A serorreactividade (pANCA, ASCA, OmpC e I2) num contexto de colite
indeterminada, em que haja indicação para colectomia, confere um maior
risco de “bolsite” contínua (“bolsite” crónica; DC) (Hui T et al, 2005).
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› Em que circunstância pode a serologia ser
importante?
a) Diagnóstico diferencial. A serologia pode ser importante no diagnóstico diferencial entre CU e DC em doentes com DII, co-adjuvando outros métodos de diagnóstico, quando os mesmos sejam
inconclusivos.
b) Colite indeterminada. O valor discriminativo da serologia na colite
indeterminada é limitado, sobretudo pela baixa prevalência de serorreactividade pANCA/ASCA.
c) Abordagem terapêutica. O conhecimento da serorreactividade prévia à decisão de colectomia com bolsa ileal, pode implicar a possibilidade de um maior risco de complicações, nomeadamente “bolsite”
contínua, cujo risco aumenta de acordo com o número e titulação
dos vários anticorpos (Abreu MT, 2002; Hui T et al, 2005).
Os títulos de anticorpos pANCA ou ASCA, não são influenciados
pela actividade ou duração da doença, permanecendo no caso dos
pANCA, positivos, mesmo após colectomia.
A sua medição seriada não tem utilidade clínica, quer no controlo da
actividade de doença, quer na previsão de recidiva (Bossuit X, 2006).
d) Associação com fenótipos clínicos. Os anticorpos pANCA na CU,
não estão associados com características clínicas tais como idade
de início da doença, necessidade de cirurgia, localização da doença,
ou história familiar. Foi sugerido contudo que em doentes com DC,
a presença de anticorpos pANCA, caracteriza um fenótipo clínico de
DC, semelhante à CU, constituído por colite esquerda endoscópica
e histologicamente documentada, com sintomas de inflamação cólica esquerda, com emissão de sangue, muco e pús, tenesmo e com
boa resposta ao tratamento tópico (Vasiliauskas E et al, 1996).
Por outro lado, a seropositividade ASCA tem sido associada com vários fenótipos clínicos de DC, nomeadamente com comportamentos
de tipo penetrante, estenosante, e doença ileal (Vasiliauskas E et al, 2000;
Mow W et al, 2004) e a idade precoce de diagnóstico (Quinton JF et al, 1998;
Peeters M et al, 2001).
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› Que anticorpos com significado clínico foram descritos na DII?
Para além dos anticorpos pANCA e ASCA, foram ainda descritos vários
anticorpos de que se destacam com possível significado clínico os seguintes:
a) anticorpos anti-pâncreas exócrino (PAB), descritos em doentes com
DC, embora com baixa prevalência (30%), e na CU. Parecem ser
marcadores específicos de DII, embora com sensibilidade limitada
(Bossuit X, 2006).
b) anticorpos anti-OmpC, descritos em 55% dos doentes com DC (Landers C et al, 2002). Os doentes com anti-OmpC (+) têm maior probabilidade de doença perfurante interna.
c) anticorpos anti-I2, descritos em 54% dos doentes com DC. Os doentes com anti-I2 (+), têm maior probabilidade de doença fibroestenosante e necessidade de cirurgia (Mow W et al, 2004; Arnott I et al, 2004).
d) anticorpos anti-flagelina CBir1. A seropositividade para estes anticorpos está associada a DC do delgado, penetrante interna, fibrostenosante, e define um subgrupo de doentes com DC não reconhecido previamente por outras respostas serológicas (Targan S et al,
2005).
e) anticorpos anti-glicanos (Não-ASCA): anti-laminaribiosido (ALCA) e
citobiosido (ACCA). Estes anticorpos estão associados a DC, sendo
positivos em 44% de doentes com ASCA- (Dotan I et al, 2006). A associação com ASCA, permite aumentar a sensibilidade na detecção de
DC; altos títulos estão essencialmente associados a DC do delgado
(Dotan I et al, 2006). Há evidência que a quantidade e o nível de títulos
séricos das respostas imunes aos diferentes antigénios microbianos
(ASCA, OmpC, I2, CBir1), num determinado doente com DC, estão
associados a um aumento da gravidade clínica (doença fibrostenosante, perfurante interna, e a maior necessidade de cirurgia por
doença do delgado) (Mow W et al, 2004; Landers C et al, 2002; Arnott I et al, 2004;
Targan S et al, 2005).
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› Os doentes com DC e CU têm um perfil serológico diferente?
Existe um perfil serológico claramente distinto entre DC e CU. A DC
está associada a um perfil específico ASCA+/pANCA-. A CU está associada a
um perfil específico pANCA+/ASCA-. Os anticorpos contra antigénios microbianos (ASCA, OmpC, I2, CBir1) estão associados à DC.

› Qual é o perfil serológico dos doentes com
colite e colangite esclerosante?
Os anticorpos pANCA são detectáveis em 33 a 88% dos doentes com
colangite esclerosante primária (Angulo P et al, 1999; Seibold F et al, 1992).

› Qual é o determinante antigénico para os
pANCA na DII?
Os ANCAs são habitualmente detectados por imunofluorescência indirecta (IFI). Este método permite detectar essencialmente dois padrões:
padrão granuloso citoplasmático (cANCA) e padrão perinuclear (pANCA).
Na DII os pANCA são descritos como atípicos, pois apresentam um padrão
mais alargado, não homogéneo, da periferia nuclear. O determinante antigénico reconhecido em IFI como pANCA atípico permanece por identificar.
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› O seguimento serológico dos doentes com
DII, tem algum interesse prognóstico em
termos de títulos IgG e IgA?
Os títulos de anticorpos pANCA e ASCA são constantes no tempo e
não têm correlação com a actividade da doença, pelo que a sua avaliação
seriada não tem utilidade prática (Bossuit X, 2006).

› É importante o doseamento dos anticorpos antinucleares antes de iniciar terapêutica biológica?
O desenvolvimento de auto-anticorpos (ANA, anti-ADN) é vulgar quando se administram agentes biológicos anti-TNF. A relevância clínica dos
auto-anticorpos não está suficientemente esclarecida. A presença de autoanticorpos não tem habitualmente consequências clínicas significativas.
Não há indicação para a sua monitorização prévia ou durante o período de
tratamento com agentes biológicos anti-TNF, em doentes que não apresentem sintomas (American Gastroenterological Association, 2007).

› Qual o valor da pró-calcitonina no diagnóstico diferencial duma DII e enterocolite infecciosa?
Existem escassos estudos relativamente a este tema, embora a prócalcitonina pareça ter algum papel no diagnóstico diferencial entre DII e
colite infecciosa. Um valor acima do normal é considerado fortemente sugestivo de enterocolite infecciosa (Herrlinger KR et al, 2004).
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› Quando aumenta a VS no contexto da DII?
A VS representa uma avaliação grosseira de actividade na DII. A VS
embora acompanhe a actividade inflamatória na DII, não a reflecte com
acuidade em relação ao momento actualizado, pois não aumenta de modo
rápido e persiste elevada ainda alguns dias após melhoria clínica (Desai D et
al, 2007; Vermeire S et al, 2006).

› A VS aumenta em todas as localizações
da DII?
Na CU, existe boa correlação da VS com a actividade da doença, podendo contudo não se elevar na proctite e proctossigmoidite (Desai D et al, 2007;
Vermeire S et al, 2006). Na DC, a sua correlação com a actividade da doença é
menor em relação à CU. A sua correlação é superior na doença cólica do
que na localização no delgado, podendo neste último caso não reflectir o
nível de actividade clínica (Desai D et al, 2007; Vermeire S et al, 2006).

› Qual o valor da PCR no seguimento da
DII?
A PCR é um marcador de actividade inflamatória útil e válido na DII.
Os seus níveis séricos correlacionam-se correctamente com a actividade
da DII, representando-a de um modo actual, dada a sua rápida resposta à
inflamação e a sua rápida regressão com a remissão da mesma (Desai D et al,
2007; Vermeire S et al, 2006).
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› Em que localizações se encontra aumentada a PCR?
Existe uma marcada heterogeneidade na resposta da PCR, entre a DC
e a CU (Desai D et al, 2007; Vermeire S et al, 2006).
Na DC a correlação com a actividade da doença é superior em relação
à CU. Na DC a elevação da PCR está significativamente associada à actividade clínica moderada a grave, à doença activa em ileocolonoscopia e à
inflamação histológica intensa, mas não se correlaciona com as alterações
patológicas detectáveis por imagiologia do intestino delgado. Nalguns doentes com DC, em presença de doença activa, a PCR pode não se encontrar
elevada. Estes doentes apresentam geralmente doença exclusivamente ileal e baixo índice de massa corporal (Desai D et al, 2007; Vermeire S et al, 2006).
Na CU, a elevação da PCR está significativamente associada com a
actividade clínica grave, doença activa em colonoscopia, mas não com a
actividade inflamatória histológica. A elevação da PCR apresenta maior correlação à medida que a extensão da doença aumenta.
O valor da PCR na previsão da recidiva é controverso.

› Qual o valor da calprotectina fecal no seguimento da DII?
A calprotectina fecal representa 60% das proteínas citosólicas dos
neutrófilos. Esta proteína é estável nas fezes até sete dias, à temperatura
ambiente, e pode ser testada numa pequena quantidade de fezes, podendo ser colhida no domicílio e enviada para o laboratório por via postal se
necessário (Von Roon A et al, 2007).
A calprotectina fecal é um marcador muito sensível de inflamação ao
nível do tubo digestivo, embora não seja específico, dado que se eleva em
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presença de neoplasias, pólipos, infecções, para além da DII (Desai D et al,
2007; Vermeire S et al, 2006; Von Roon A et al, 2007).
Este teste permite discriminar potencialmente os doentes com DII,
tanto na população adulta como infantil. Tem uma boa precisão diagnóstica
na previsão de recidiva na DII, embora esta pareça ser superior na CU em
relação à DC (Desai D et al, 2007; Vermeire S et al, 2006; Von Roon A et al, 2007).
A calprotectina fecal tem boa correlação com a cintigrafia de leucócitos
marcados radioactivamente, bem como com a inflamação endoscópica e
histológica, tendo um potencial de avaliação e monitorização da actividade
inflamatória na DII, constituindo um método objectivo e não invasivo (Von
Roon A et al, 2007).

6.
Marcadores genéticos
na doença inflamatória
intestinal

Marília Cravo
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal

m a r c a d o r e s g e n é t i c o s n a DII		

85

› Que mutações com significado clínico foram descritas na DII (Tabela 20)?
A DII é uma doença poligénica. Assim, não existe um único gene responsável pelo aparecimento da doença mas sim um conjunto de genes que
podem aumentar a susceptibilidade para o hospedeiro desenvolver a doença mas apenas quando em interacção com determinados estímulos do
ambiente (p.e. alimentação, flora bacteriana, infecções) (Hugot J-P, 2004). Isto
explica, em parte, a grande heterogeneidade de fenótipos encontrados. Até
à data foram mapeados, pelo menos 8 loci e identificados 3 genes, que
aumentam a susceptibilidade para a DII (Wild GE et al, 2004; Vermeire S, 2006) (tabela
20). Porém, apenas o gene NOD2/CARD15 tem sido associado de uma forma

Tabela 20. Loci e genes com susceptibilidade aumentada para DII

(Wild GE et al, 2004;

Vermeire S, 2006)

Gene

Cromossoma

Comentários

IBD 1
16q12	Específico DC. Gene CARD15
IBD 2
12p	Específico para CU (?). Não confirmado.
IBD 3
6p	Região codificadora para os genes HLA classe 1-3. Classe 3 corresponde
		
ao locus do gene TNF-α. Associação com susceptibilidade e fenótipo (CU e
		DC) em alguns trabalhos. Resultados inconsistentes e não reprodutíveis
		
(Vermeire S, 2006).
IBD 4
14q11-12	Específico (?) para DC. Estudos da Europa e América do Norte.
IBD 5
5q31	Específico para DC. Genes SCL22A4 e SLC22A5, codificando proteínas.
		OCTN1 e 2. Associação com doença perianal e ileal em alguns estudos
		
(Vermeire S, 2006).
IBD 6
19p13	DII
IBD 7
1p36	DII
IBD 8
16p	DII
DGL5
10	DII – CU e DC – Factor protector para cirurgia (?). Alelo 30Q protege da DC
		
no sexo feminino (Browning BL et al, 2007)
TLR4		Asp299Gly associado a DC e CU. Marcador de fenótipo agressivo (?)
TUCAN	
19q
Gene CARD8. DC localização não cólica e NOD2 negativos (McGovern DP et
		
al, 2006).
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consistente a um aumento de susceptibilidade para a DC e reproduzido em
populações diversas (Hugot JP et al, 2001; Ogura Y et al, 2001; Lesage S et al, 2002; Hugot JP et
al, 2007). Admite-se que mutações neste gene expliquem o componente genético da DC em cerca de 20% de todos os casos.
Uma vez que na patogenia da DII estão envolvidos diversos mediadores inflamatórios sendo os mais importantes as citocinas, inúmeros trabalhos foram pesquisar se haveria alguma associação entre os polimorfismos
dos genes das citocinas e a susceptibilidade para desenvolver DII. A título
de curiosidade e por se tratar de um trabalho português passo a referir
de forma sumária os resultados de um trabalho de colaboração realizado
entre os Serviços de Gastrenterologia do HSM e do IPOFG de Lisboa em
que foram estudados 78 doentes com DC e 80 controlos saudáveis com
idêntica distribuição por idade e sexo (Cravo M et al, 2007). Foram estudados os
seguintes polimorfismos: IL-1beta-511C/T, IL-1beta+3953C/T, IL-1RaVNTR,
TNFalfa857C/T, TNFalfa308G/A, LTalfa+252A/G e IL-6-174G/C. Observámos
que os polimorfismos TNFalfa-857C/T e IL-6-174G/C em homozigotia aumentavam a susceptibilidade para a DC em 4,1 (IC 95%: 0,67-25,63) e 11,4
(IC 95%: 2,31-56,81) vezes, respectivamente. São obviamente necessários
estudos que incluam maior número de doentes e que confirmem, ou não,
estes resultados.
Apesar de todas estas mutações genéticas terem sido descritas e estarem de alguma forma implicadas na etiopatogenia da DII, o seu verdadeiro
significado clínico está ainda longe de estar esclarecido. Neste momento,
podemos dizer que a identificação de qualquer uma destas alterações não
altera o manejo clínico do doente (Vermeire S, 2006).

› Qual é o significado funcional da mutação
NOD2/CARD15?
O gene NOD2/CARD15 foi o primeiro gene identificado cuja mutação
aumenta de forma segura a susceptibilidade para a DC (Hugot JP et al, 2007).
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A proteína codificada por este gene é composta por 3 domínios principais.
Junto ao terminal amina podemos identificar 2 domínios de recrutamento da caspase (CARD) seguido de um domínio de ligação aos nucleótidos
(NBD) e finalmente um domínio rico em leucinas (LRR) o qual tem uma
grande homologia com os genes que codificam os Toll like receptor (Hugot
JP et al, 2001). A proteína codificada por este gene é expressa nas células da
linhagem monócito-macrófago, células epiteliais, de Paneth e células dendríticas e tem a capacidade de reconhecer o peptidoglicano derivado do
muranil didpéptido bacteriano (MDP) através do domínio rico em leucinas
(Inohara N et al, 2003). O reconhecimento do MDP vai desencadear uma resposta
inflamatória através da activação do factor de transcrição NFkB com produção de péptidos anti-microbianos incluindo as alfa-defensinas, através
dos quais o organismo se defende dos agentes patogénicos (Kobayashi KS
et al, 2005). O paradoxo que existe é que se reconhece hoje que a maioria
das mutações descritas no gene NOD2/CARD15 resultam, in vitro, numa
incapacidade da proteína mutada se ligar aos peptidoglicanos bacterianos
e activar a via do NFkB. Assim, como é que uma mutação genética cuja
consequência funcional é a incapacidade de activação da via inflamatória
do NFkB, pode aumentar a susceptibilidade para uma doença caracterizada
por uma inflamação maciça, transmural, da mucosa intestinal? Embora
este paradoxo esteja ainda longe de estar esclarecido uma das hipóteses é
que a incapacidade deste receptor mutado reconhecer e se ligar aos peptidoglicanos da parede bacteriana vai resultar num aumento da permeabilidade intestinal às bactérias presentes no lúmen intestinal. A não existência
desta barreira intestinal facilitaria a penetração das bactérias o que por
sua vez desencadearia uma resposta inflamatória de defesa com o aparecimento de fenómenos inflamatórios característicos da DC. Daí dizermos
que na DII em geral e na DC em particular, existe uma perda de tolerância
a agentes bacterianos que habitualmente não são patogénicos (Philpott DJ,
2004). A associação do gene NOD2 com fenómenos de apoptose através
da via de transcrição do NfkB está também a despertar grande interesse
nomeadamente no campo da terapêutica biológica.
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› Qual o significado clínico da mutação
NOD2/CARD15 em familiares de probandos com DII?
A mutação no gene NOD2/CARD15 aumenta a susceptibilidade para o
hospedeiro desenvolver DC mas não CU (Hugot JP et al, 2001; Ogura Y et al, 2001).
Cerca de 40-50% dos doentes com DC têm, pelo menos um dos alelos do
gene mutado (Hampe J et al, 2001; Cavanaugh JA et al, 2003) mas existe uma grande heterogeneidade geográfica, com os países escandinavos a terem uma
prevalência mais baixa e praticamente inexistente nos asiáticos e afroamericanos (Sugimura M et al, 2003; Croucher PJ et al, 2003). Assim, estima-se que as
mutações deste gene explicam a componente genética de cerca de 20%
de todos os casos de DC. Um indivíduo (familiar ou não de um probando
com DII) que tenha um dos alelos do gene mutado tem um risco 3 vezes
superior à população em geral de vir a desenvolver a doença. No caso de
ter os 2 alelos com a mesma mutação, homozigótico para a mutação, o
risco aumenta para 38 vezes, e no caso de ser um duplo heterozigótico (2
mutações diferentes nos 2 alelos) o risco seria de 44 vezes o da população
em geral (Hugot JP et al, 2001). Apesar do risco relativo desta variante genética
ser elevado, a penetrância da mesma é baixa: apenas 10% dos indivíduos
portadores de 2 mutações vão desenvolver doença. Acresce ainda relembrar que cerca de 20% da população saudável é portadora deste defeito
genético sem nunca desenvolver o fenótipo – doença (Vermeire S, 2004). Num
estudo recente de base populacional (Hugot JP et al, 2007), as 3 principais mutações foram pesquisadas em mais de 3.000 indivíduos tendo os autores
encontrado frequências alélicas que variavam entre 2 e 4%. Ao nível individual não foi confirmada qualquer associação entre a presença da mutação
e o aparecimento do fenótipo doente. Estas observações vêm suportar a
hipótese de que o defeito genético não é, por si só, suficiente, sendo necessários outros eventos, genéticos ou interacção com agentes ambientais,
para aparecer o fenótipo doente. Em conclusão, mesmo em familiares de
probandos afectados, a presença de mutação não significa que o indivíduo
vai desenvolver a doença e a sua ausência também não garante que ele
não a vá desenvolver.
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› Qual a prevalência da mutação NOD2/
CARD15 em doentes com DC em Portugal?
Existem pelo menos 3 estudos que avaliam a prevalência de mutações
no gene NOD2/CARD15 em doentes com DC. No primeiro desses estudos
realizado em colaboração com um grupo dinamarquês (Vind I et al, 2005), foram
incluídos apenas 29 doentes com DC tendo os autores verificado que 21%
dos doentes eram portadores de uma mutação no gene NOD2/CARD15 em
comparação com 16% dos controlos (p=0,51). Com a excepção da localização ileal não foram encontradas associações com outras características
fenótipas. Num outro estudo caso-controlo (Ferreira AC et al, 2005), incluindo já
235/312 casos/controlos, os autores encontraram um risco de aparecimento da doença significativamente superior para os portadores da mutação de um alelo (OR 2,9; IC 95% 1,9-4,6) ou de 2 alelos (OR 11,8; IC
95% 3,5-40,4). Também neste estudo foram reportadas associações com
a localização ileal, comportamento estenosante e necessidade de cirurgia
abdominal. Finalmente, no estudo mais recentemente reportado, ainda só
publicado sob a forma de resumo (Freire P et al, 2007), os autores encontraram
que a prevalência de mutações neste gene eram significativamente mais
frequentes em doentes com DC, comparativamente com doentes com CU
ou controlos (15% vs 3% vs 4,6%, respectivamente). Havia também uma
associação com história familiar, envolvimento ileal, comportamento estenosante e antecedentes de cirurgia abdominal embora as diferenças não
atingissem significado estatístico.

› Existe alguma mutação genética que indicie doença anal?
Os dados são pouco consistentes e não reprodutíveis em todas as séries. Existem, no entanto, dois estudos que reportam uma associação entre
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o locus IBD5 (OCTN1 e 2) com a doença perianal (Vermeire S et al, 2005; Armuzzi A
et al, 2003). No estudo português caso-controlo atrás referido (Cravo M et al, 2007)
observámos que existia uma associação entre a presença do polimorfismo
TNFalfa-857C/T, quer em hetero quer em homozigotia, e o risco de desenvolver manifestações perianais (p=0,001).

› Quando pedir o HLA na DII?
A região do complexo de histocompatibilidade major tem sido estudada por inúmeros estudos pois os HLA classe II são responsáveis pela
apresentação do antigénio às células T desencadeando assim a resposta
imunológica. Porém, ao contrário de doenças auto-imunes como a artrite
reumatóide, esclerose múltipla ou a diabetes insulinodependente tipo I, o
estudo dos antigénios de histocompatibilidade na DC tem tido resultados
pouco consistentes e não reprodutíveis. No que concerne à CU, os estudos
europeus têm encontrado uma associação com o HLA DR3, enquanto que
nas séries japonesas a associação encontrada é com o HLA DR2 (Danzé PM
et al, 1996; Satsangi J et al, 1996). As associações com a DC são ainda mais fracas
tendo sido encontrada em alguns estudos uma associação com o HLA DR1.
Uma outra área de interesse poderá ser a associação de determinados
antigénios com manifestações extracólicas: em estudos anteriores (Orchard
TR et al, 2002; Orchard TR et al, 2000) os HLA B27, B35 e HLADRB1 encontravam-se
associados com a artropatia da DII, tipo I (definida como aguda, autolimitada, envolvendo menos de 5 articulações e associada a reactivações da
DII), bem como com manifestações cutâneas ou oculares, enquanto que
o HLA B44 estava associado a artropatia tipo II – definida como simétrica,
seronegativa, envolvendo as pequenas articulações e não associada à actividade da doença. Todos estes resultados sugerem que os HLA são mais
genes modificadores do fenótipo do que genes de susceptibilidade. Daí que
possam ajudar no diagnóstico diferencial e não na confirmação de diagnóstico. No meu entender só nessa perspectiva devem ser solicitados.
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› É o genótipo útil para avaliar a resposta à
terapêutica?
Um dos principais objectivos na área da farmacogenómica na DC é o
de identificar determinados genótipos que respondem melhor à terapêutica
ou que, pelo contrário, têm maior susceptibilidade para efeitos adversos.
No que concerne a resposta à terapêutica com Azatioprina/6-mercaptopurina, a determinação do genótipo da TPMT parece ser de grande utilidade
(Teml A et al, 2007). Esta enzima é responsável pela metabolização da Azatioprina/6-mercaptopurina originando um metabolito inactivo (6-metilmercaptopurina, 6-MMP) e, após um outro passo enzimático, o metabolito activo
– a 6-TG. Cerca de 0,3% da população é homozigótica para um polimorfismo da TPMT e cerca de 11% são heterozigóticos (Vermeire S, 2004). Este
polimorfismo resulta numa actividade enzimática mais baixa da TPMT, com
menor produção de 6-MMP e, consequentemente, níveis mais elevados de
6-TG. Daí que os portadores do polimorfismo, sobretudo em homozigotia,
possam ter níveis mielotóxicos (elevados) de 6-tioguanina com o aparecimento de quadros de pancitopenia extremamente graves, com morbilidade
e por vezes mortalidade não desprezível. Por esta razão alguns centros
médicos pedem, por sistema, a pesquisa dos 3 polimorfosmos mais frequentes da TPMT antes de iniciar a medicação com Azatioprina (Dubinsky MC
et al, 2000). Uma outra observação importante relaciona-se com a presença
do alelo HLA DRB1*103 que se associa de forma significativa a quadros de
CU refractária à corticoterapia e com necessidade de colectomia (Roussomoustakaki M et al, 1997). Recentemente foram também identificados polimorfismos
no gene MDR1 (multidrug resistance gene) que se associavam de forma
significativa à possibilidade dos doentes responderem, ou não à Azatioprina (Mendoza JL et al, 2007). Neste estudo os autores observaram que os doentes
com o genótipo 2677TT tinham uma maior probabilidade de responder à
terapêutica com Azatioprina (OR=2,8; IC 95% 0,6-12,1), enquanto que
os que tinham o genótipo 3435TT tinham uma maior probabilidade de não
responder (OR 4,3; IC 95% 0,8-22,8). Atendendo a que é um fármaco
cujo efeito terapêutico pode levar até 4 meses, a pesquisa destes polimorfismos pode ser de alguma utilidade clínica. Aguardam-se outros estudos
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que confirmem, ou não, estas observações. Num estudo recente utilizando
a chip technology (Csillag C et al, 2007) foram estudados doentes respondedores
ou não à Azatioprina, aqueles que tenham, ou não, efeitos adversos com
este fármaco, e aqueles que respondam ou não à terapêutica biológica.
Utilizando esta tecnologia sofisticada que avalia num mesmo chip a expressão de centenas de genes simultaneamente, não foi encontrada qualquer
associação significativa entre os vários grupos de doentes e a expressão
genética a nível de biopsias do cólon. Do mesmo modo, os estudos que têm
tentado relacionar a existência de mutações no gene NOD2/CARD15 com
a resposta à terapêutica biológica têm sido sistematicamente negativos
(Vermeire S et al, 2002). Por outro lado, o grupo de Leuven tem vindo a obter
resultados promissores no que concerne os polimorfismos de genes envolvidos na apoptose. Num trabalho recente (Hlavaty T et al, 2005), que inclui uma
coorte de 287 doentes com DC tratados com infliximab por doença luminal
cronicamente activa (n=204) ou doença fistulizante (n=83) encontraram
associações muito significativas entre a existência de polimorfismos nos
genes Fas ligando e caspase-9 e a possibilidade de responderem, ou não,
à terapêutica biológica. Assim na doença luminal enquanto que 75% dos
doentes com o genótipo Fas ligando – 843CC/CT respondem à terapêutica
com infliximab, apenas 38% dos que têm o genótipo TT respondem. Da
mesma forma, o genótipo caspase-9 93TT também se associa a uma resposta favorável neste grupo de doentes. Nos doentes com comportamento
fistulizante o genótipo Fas ligando – 843CC/TT era o único com valor predictivo na resposta à terapêutica biológica.

› Existe alguma relação entre genótipo e
fenótipo?
Um dos principais interesses em estudar mutações e polimorfismos
genéticos nos doentes com DII consiste em tentar identificar genótipos que
correspondam a fenótipos mais agressivos com necessidade de terapêuti-
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ca, imunossupressora ou biológica mais precocemente. No que concerne o
gene NOD2/CARD15 tem-se observado em algumas séries uma associação
positiva com a localização ileal e negativa com a localização cólica da doença, bem como uma associação positiva com o fenótipo estenosante e a
idade jovem de início (Cuthbert AP et al, 2002; Abreu MT et al, 2002). As associações
têm sido mais consistentes com a localização da doença do que com o comportamento da mesma (Louis E et al, 2003). Uma das razões para isso prende-se
com o facto do comportamento da doença (inflamatório, estenosante ou
fistulizante) ser uma característica pouco constante e que pode mudar ao
longo dos anos.
Mais recentemente o grupo de Leuven referiu dois marcadores genéticos que parecem identificar fenótipos mais agressivos (TLR-4) ou que
poderão ser protectores em relação à necessidade de cirurgia – DGL5 (AGA
2007, comunicação oral).
Também no nosso estudo atrás referido (Cravo M et al, 2007) observámos
uma associação com a existência de manifestações perianais da doença
(TNFalfa-857C/T; p=0,001) bem como com outras características como seja
a idade de início da doença antes dos 40 anos: TNFalfa-857C/T: p=0,07,
LTalfa+252A/G: p=0,05 e IL-6-174 G/C: p=0,04.
Novamente volto a referir que com a excepção do gene NOD2/CARD15
cujas mutações têm na maioria das populações estudadas uma associação
consistente com determinadas características fenótipas, todas as outras
alterações necessitam de ser confirmadas.

7.
Diagnóstico radiológico

António J. Madureira & Isabel Ramos
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Como efectuar o diagnóstico diferencial
entre tuberculose intestinal e DC por métodos radiológicos?*
A tuberculose intestinal é pouco frequente. O local mais frequente de
atingimento é a válvula ileocecal e o íleo e cego adjacentes em cerca de
90% dos casos (Pereira JM et al, 2005). A doença pode-se manifestar através de
três formas diferentes: ulcerativa, hipertrófica ou úlcero-hipertrófica (Akhan
O et al, 2002). A forma ulcerativa é a mais frequente e apresenta-se com
múltiplas e pequenas úlceras (3 a 6 mm), com bordo irregular. Na forma
hipertrófica predomina um padrão mucoso multinodular que pode simular
carcinoma ou linfoma. A forma úlcero-hipertrófica resulta da coexistência
de características das duas formas anteriores e pode resultar num padrão
em “pedra da calçada” semelhante ao da DC.
Nos estudos contrastados os achados precoces da tuberculose ileocecal são o espasmo, hipermotilidade e edema da válvula (Akhan O et al, 2002).
Podem-se ainda identificar úlceras pouco profundas lineares ou em estrela.
O sinal de Fleischner é considerado característico da doença e consiste no
espessamento e alargamento da válvula ileocecal associados a estenose
do íleo terminal.
Na doença avançada o cego assume uma forma cónica e encurtada,
condicionando abertura e incompetência da válvula ileocecal, com esvaziamento rápido do íleo terminal que se apresenta fixo e estenosado devido
a fibrose (sinal de Stierlin). Tipicamente, o cego encontra-se repuxado superiormente, para fora da fossa ilíaca direita, e o ângulo hepático do cólon
inferiormente (Figura 2).
A ecografia na maior parte dos doentes revela a presença de espessamento uniforme e concêntrico da parede intestinal, podendo ainda identificar “massas coalescentes” constituídas por ansas espessadas, ascite e
gânglios linfáticos (Kedar RP et al, 1994).

* com a colaboração de Miguel Castro. Interno Complementar do Serviço de Radiologia, HSJ, Porto
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A TCMD permite obter
reconstruções multiplanares de alta resolução em
qualquer plano, sendo um
bom método para avaliar
as alterações morfológicas
desta doença. Numa fase
inicial identifica-se apenas
ligeiro espessamento simétrico da válvula ileocecal,
com alguns pequenos gânglios linfáticos regionais.
Nas fases avançadas observam-se aspectos mais
sugestivos de tuberculose
como espessamento assimétrico da válvula ileocecal
e parede medial do cego
e adenopatias volumosas
Figura 2: Tuberculose ileocecal.
com centro hipodenso que
Trânsito intestinal revela cego deformado e
formam uma massa de tecirepuxado da fossa ilíaca direita (seta dupla).
dos moles a envolver o íleo
Assinala-se ainda a presença de válvula
terminal (Engin G et al, 2000).
ileocecal aberta e estenose ligeira da última
Tipicamente, a gordura enansa ileal (seta). No íleo distal observa-se
volvente apresenta normal
outra estenose ligeira (cabeça de seta).
aspecto ou apenas ligeira
densificação (Figuras 3 e 4).
Em RM os achados são sobreponíveis aos da TC (Figura 5).
O diagnóstico diferencial dos achados radiológicos da tuberculose intestinal são a DC, linfoma, amebíase, carcinoma e mesmo sarcoidose. Em
muitos doentes o diagnóstico diferencial com a DC apenas é possível se
existir uma história de tuberculose ou alterações na radiografia do tórax.
Importa no entanto realçar que uma radiografia do tórax normal não exclui
o diagnóstico de tuberculose intestinal.
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Figuras 3 e 4: Tuberculose ileocecal (mesmo paciente da figura 2). Imagens de TC no plano axial
após contraste revelam espessamento assimétrico da parede medial do cego e da
última ansa (seta grossa em 3) e pequenos gânglios no mesentério adjacente (seta
fina). Franco espessamento de ansa do íleo distal (seta em 4) correspondendo à
estenose ligeira visualizada no trânsito intestinal.
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Figura 5: Tuberculose ileocecal. Imagem de Ressonância Magnética no plano axial,
ponderação T2 com supressão de gordura. Presença de franco espessamento
do íleo distal (seta).

Nas fases iniciais da tuberculose ileocecal o diagnóstico diferencial com
DC e linfoma não é geralmente possível. No entanto, na forma avançada da
doença tal já é possível em alguns pacientes (Thoeni RF et al, 1979). Os achados
mais sugestivos de tuberculose são o espessamento assimétrico da válvula
ileocecal e íleo terminal, espessamento da parede medial do cego, extensão exofítica do processo com envolvimento do íleo terminal e adenopatias
mesentéricas volumosas com centro hipodenso.
Na DC o espessamento da parede é geralmente concêntrico e simétrico e pode apresentar estratificação mural (Makuanjuola D, 1998). É ainda típico
da doença a proliferação da gordura mesentérica (“creeping fat”), com
aspecto densificado (figura 6), bem como o chamado “sinal do pente” ou
jejunização vascular do íleo (Madureira AJ, 2004), com aspecto proeminente dos
vasa recta (figura 7).
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Figura 6: DC. Imagem de TC no plano axial revela íleo distal espessado e com estratificação
mural (seta grossa), com proliferação da gordura mesentérica envolvente. Assinala-se
ainda a presença de espessamento difuso e homogéneo da parede de outra ansa ileal,
condicionando estenose moderada, sem estratificação mural (seta fina).

Figura 7:
DC. Reconstrução MPR no plano coronal de
TC demonstra a presença de espessamento
da parede e estenose de segmento longo
do íleo terminal, associado a aspecto
proeminente dos vasa recta (seta),
traduzindo o clássico “sinal do pente”.
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O atingimento do cego pela amebíase pode resultar num aspecto idêntico ao da tuberculose mas nesta patologia raramente há atingimento do
intestino delgado, o que quando presente ajuda no diagnóstico diferencial.
O carcinoma do cego é sempre limitado pela válvula ileocecal.
Na tabela 21 indicam-se de modo sumário as principais diferenças entre
tuberculose intestinal e DC.

Tabela 21. Características que permitem o diagnóstico diferencial entre envolvimento ileocecal por tuberculose e DC
Tuberculose intestinal

DC

Úlceras

Maiores e ovais

Menores e redondas

Fístulas

-/+

++

Sinal de Fleischner e sinal de Stierlin

++

-

“Pedra da calçada”

-/+

++

Aberta e incompetente

Estenose

+
(adenopatias)

+
(proliferação gordura)

Assimétrico, irregular

Circunferencial

Estratificação mural

-

+ (50%)

“Sinal do pente”

-

-/+

Normal ou ligeira
densificação

Densificada e aumentada

Epiploon e mesentério

Espessados, ascite

Normais

Gânglios linfáticos

Grandes (> 1,5 cm)
Centro hipodenso

Médios (< 1 cm)
Densidade tecidos moles

Positivo em 50%

Negativo

Válvula ileocecal
Afastamento das ansas
Espessamento da parede

Gordura envolvente

RX tórax
Adaptado de Pereira JM et al, 2005 & Makuanjuola D, 1998

Em resumo, podemos dizer que a tuberculose intestinal e a DC podem
apresentar aspectos semelhantes em estudos contrastados convencionais
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tais como úlceras aftosas, espessamento da mucosa, separação de ansas
intestinais, fístulas e trajectos fistulosos. O diagnóstico diferencial entre
estas duas entidades é muito importante e possível em muitos casos utilizando as características atrás descritas. Esta distinção é muito importante
pois como se sabe, a utilização de corticóides em paciente com tuberculose
activa pode ter graves consequências.

› Qual é o real benefício da enteroclise em
relação ao trânsito intestinal?
O método radiológico tradicional para estudo do intestino delgado tem
sido o trânsito intestinal, efectuado após ingestão oral de produto de contraste baritado, devido à sua relativa simplicidade, disponibilidade e baixo
custo (Maglinte DD et al, 2007; Varzim P et al, 2002).
No entanto, há alguns estudos que referem que esta técnica tem uma
baixa acuidade diagnóstica e baixo valor preditivo negativo, com uma eficácia diagnóstica de 65% em algumas séries (Gurian L et al, 1982). As principais
limitações da técnica são o estudo das obstruções de baixo grau, pequenos
pólipos ou massas.
A enteroclise convencional surgiu assim como método alternativo, com
maior eficácia diagnóstica (Maglinte DD et al, 1996). Como desvantagem referese a sua natureza invasiva, dado obrigar a entubação nasojejunal, com
maior desconforto dos pacientes e obrigando por vezes à sedação ligeira.
Numa série de 138 doentes com suspeita de DC a enteroclise demonstrou uma sensibilidade de 100%, especificidade de 98,3% e eficácia
diagnóstica de 99,3% (Maglinte DDT et al, 1992). Noutra revisão de 1465 pacientes submetidos a enteroclise esta técnica revelou uma sensibilidade
de 93,1% e especificidade de 96,9% na classificação do intestino delgado
como normal ou anormal, tendo permitido o diagnóstico específico correcto
em 67,5% dos exames considerados anormais (Dixon PM et al, 1993).
A enteroclise na literatura é classicamente considerada o método ra-
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diológico mais eficaz no diagnóstico e estudo de obstrução do intestino
delgado, DC, hemorragia gastrintestinal não explicada e neoplasias do intestino delgado (Maglinte DDT, 2005).
O efeito de duplo contraste pode ser obtido através de infusão de
metilcelulose ou administração de ar, sendo esta última técnica superior à
primeira na detecção de lesões subtis da mucosa (Amberg JR, 1995). Como desvantagens refere-se o facto de ser uma técnica de execução mais difícil e
mais desconfortável para o paciente do que a enteroclise com
metilcelulose, obrigando muitas vezes a sedação ligeira dos
pacientes. Até à data, a enteroclise com duplo contraste com
ar é a única técnica radiológica
que nunca foi comparada com
a cápsula endoscópica (Maglinte
DD et al, 2007).
No entanto, devemos referir que há vários autores que
defendem que a utilização adequada de fluoroscopia e compressão vigorosa durante a realização do trânsito intestinal
convencional (Figura 8), executado por radiologista experiente,
melhoram muito a acuidade
diagnóstica da técnica, sendo
possível obter resultados soFigura 8: DC. Trânsito intestinal. Estenose fixa
breponíveis aos da enteroclise
da última ansa ileal (seta curva). Com
(Carlson H et al, 1986). De facto, na
a manobra de compressão manual
maior parte dos estudos efecevidenciada pela imagem da luva (estrela)
tuados em que se compara a
tornam-se mais evidentes outras duas
eficácia diagnóstica do trânsito
estenoses segmentares (setas finas).
intestinal com outras técnicas,
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este estudo radiológico consiste apenas na obtenção de imagens seriadas
do abdómen após ingestão do contraste oral, sem intervenção activa do
radiologista, fluoroscopia ou palpação abdominal.
Num estudo de 26 doentes com DC conhecida que efectuaram trânsito
intestinal e enteroclise num espaço de duas semanas (Bernstein CN et al, 1997)
os autores concluíram que a eficácia diagnóstica das duas técnicas é semelhante, pelo que consideram que o trânsito intestinal deve ser o método de
eleição no estudo destes pacientes. Como vantagens adicionais desta técnica em relação à enteroclise referem ainda a capacidade de diagnosticar
atingimento duodenal, melhor avaliação do relevo mucoso, maior número
de fístulas detectadas e menor dose de radiação.
Num trabalho mais recente em 42 pacientes com DC já diagnosticada
e suspeita de doença activa foi feita a comparação entre a cápsula endoscópica e o trânsito intestinal (Buchman AL et al, 2004). Doze pacientes foram
excluídos devido à presença de obstrução intestinal no estudo contrastado.
Dos 30 pacientes restantes a cápsula identificou doença activa em 21 doentes e o trânsito intestinal em 20 doentes. A cápsula identificou alterações da mucosa em 6 doentes com trânsito intestinal normal e o trânsito
intestinal demonstrou DC em 5 pacientes com exame de cápsula normal.
Estes autores defendem que estas duas técnicas são complementares no
diagnóstico da DC, sendo o trânsito intestinal necessário para o diagnóstico
de estenoses (em que a cápsula está contra-indicada). No entanto, devemos estar conscientes de que existem falsos negativos no diagnóstico de
estenoses por trânsito intestinal, tendo-se verificado nesta série dois casos
de retenção de cápsula devido a estenoses não diagnosticadas no trânsito
intestinal.
Em conclusão podemos dizer que o trânsito intestinal, quando realizado por radiologista experiente e dedicado, tem uma alta eficácia diagnóstica, podendo a enteroclise ser reservada para casos específicos.
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› Como diferenciar por métodos radiológicos a DC do linfoma intestinal?*
O linfoma gastrintestinal primário é pouco frequente mas é o linfoma
extraganglionar mais frequente, sendo a esmagadora maioria dos casos do
tipo não-Hodgkin (Ghai S et al, 2007). O local mais frequente de atingimento é
o estômago (Figura 9) mas
pode envolver qualquer
segmento do tubo digestivo desde o esófago ao
recto.
A incidência do linfoma não-Hodgkin tem aumentado, devido ao aumento da incidência da
infecção pelo VIH (Clarke CA
et al, 2002). Além da infecção pelo VIH são considerados factores de risco
a infecção por Helicobacter pylori, doença celíaca
e imunossupressão após
transplante de órgão sólido. Classicamente a DII
também era considerada
factor de risco mas estudos recentes vieram neFigura 9: LNH gástrico. Reconstrução MPR no plano
gar essa associação (Lewis
coronal de TC demonstra a presença de franco
JD et al, 2001).
espessamento do antro e terço distal do corpo do
estômago (setas).

* com a colaboração de Ana Barbosa Almeida. Interna Complementar do Serviço de Radiologia, HSJ, Porto
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Os linfomas do intestino delgado são mais frequentes no íleo do que
no jejuno ou duodeno, devido à maior quantidade de tecido linfóide aí
presente. Podem apresentar-se com 4 padrões: defeito de preenchimento
nodular; lesão polipóide que pode funcionar como fulcro de invaginação;
lesão infiltrativa longa e distensível com paredes espessadas e mal definidas, com ou sem dilatação aneurismática do lúmen ou como massa exofítica volumosa que se estende para os tecidos vizinhos (Figura 10) (Buckley JA
et al, 1998).
O padrão
mais típico e
frequente é o
espessamento
circunferencial
mas assimétrico da parede intestinal
(Figura 11), associado
frequentemente
a
dilatação
do lúmen. O
espessamento
parietal
pode ser muito marcado e
Figura 10: LNH de células de células B do íleo. Imagem de TC no plano axial.
pode ocorrer
Observam-se duas volumosas massas exofíticas (estrelas) que
ulceração, necomprimem o lúmen intestinal mas sem condicionar dilatação a
crose ou criamontante, compatível com “estenose mole”, típica do linfoma.
ção de trajectos fistulosos
para as ansas
vizinhas. Tipicamente não existe obstrução intestinal pois este tumor não
provoca resposta desmoplástica dos tecidos afectados. Os linfomas periféricos tipo T têm uma maior prevalência de multifocalidade e perfuração
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Figura 11: LNH do manto do cólon. Imagem de TC no plano axial. Espessamento assimétrico da
parede e defeitos de preenchimento de tipo polipóide no interior do cego (seta curva).
Assinala-se ainda a presença de adenopatias (setas finas) na raiz do mesentério.

intestinal e caracteristicamente menor grau de espessamento parietal comparativamente com os linfomas tipo B (Byun JH et al, 2003).
Em RM o linfoma apresenta um hipersinal homogéneo e moderado
nas sequências de ponderação T2. A parede espessada pode exibir um
padrão em alvo e o realce após contraste (gadolíneo) costuma ser muito
intenso (Umschaden HW et al, 2003).
O diagnóstico diferencial com a DC baseia-se numa série de achados
(Tabela 22). Na DC o espessamento parietal é tipicamente circunferencial e
simétrico e o lúmen apresenta-se reduzido, sendo a dilatação tipicamente
a montante da lesão. A presença de uma única úlcera central e profunda é
mais sugestiva de linfoma do que de DC.
A técnica de difusão em RM parece promissora no diagnóstico diferencial entre estas duas entidades pois a hipercelularidade típica do linfoma
traduz-se nas sequências de difusão por acentuado hipersinal, ao contrário
do que acontece na DC (Nicholas Papanikolaou 2007, comunicação pessoal).
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O diagnóstico diferencial com o adenocarcinoma baseia-se na presença de conglomerados adenopáticos retroperitoneais e dilatação aneurismática das ansas.
Tabela 22. Características que ajudam no diagnóstico diferencial entre linfoma e DC

Espessamento da parede
Lúmen
Úlceras
Realce após contraste
Gânglios

Linfoma

DC

Assimétrico
Normal ou dilatado
Única e profunda
Homogéneo
Grandes, conglomerados

Simétrico
Estenosado
Múltiplas
“Em alvo”
Médios

Em resumo podemos afirmar que apesar do linfoma gastrintestinal
se poder apresentar de muitos modos diferentes e do diagnóstico definitivo só ser possível através de estudo histológico, existem alguns achados
imagiológicos que podem sugerir o diagnóstico como a presença de massa
volumosa ou infiltração difusa da parede com preservação dos planos de
gordura e sem obstrução, atingimento multifocal e presença de conglomerados adenopáticos volumosos. A imagiologia é também importante no
diagnóstico das complicações como a perfuração, obstrução e fistulização.
Os estudos contrastados e TC são complementares apesar de a TC permitir
uma melhor avaliação global do estádio da doença.

› Qual o valor da enterografia por TC?
A EGTC é uma técnica que consiste na realização de um exame de TC
abdomino-pélvico após distensão do intestino delgado por um agente de
contraste oral neutro ou de baixa densidade e administração de contraste
endovenoso. Os agentes de contraste oral propostos incluem a água, água
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e metilcelulose, polietilenoglicol, bário em baixa concentração (0,1% peso
por volume) com sorbitol, entre outros (Paulsen SR et al, 2006).
Na avaliação das complicações da DC a EGTC demonstra a maior parte
das alterações diagnosticadas no trânsito intestinal e detecta ainda achados adicionais como por exemplo abcessos (Raptopoulos V et al, 1997).
A dificuldade na avaliação da acuidade diagnóstica da EGTC na detecção da DC do intestino delgado advém da ausência de um “gold standard”
consensual. Há dois métodos propostos para ultrapassar este problema.
Uma solução possível é considerar como critério de diagnóstico a presença de achados positivos em endoscopia ou biopsia do íleo terminal.
Neste caso iremos ter falsos negativos na EGTC naqueles pacientes em que
não seja possível proceder a ileoscopia ou em que a doença seja proximal
ao íleo terminal. Em estudos com este tipo de desenho é de esperar assim
uma baixa especificidade desta técnica.
Num estudo (Bodily KD et al, 2006) em que a biopsia do íleo terminal foi
usada como standard de referência a EGTC demonstrou uma sensibilidade equivalente à ileoscopia no diagnóstico de inflamação do íleo terminal
(81% versus 81%), mas uma especificidade inferior (70% versus 97%),
como seria de esperar.
Wold e colaboradores (Wold PB et al, 2003), num estudo com um número
relativamente pequeno de pacientes demonstraram uma sensibilidade e
especificidade praticamente equivalentes para diversos métodos de imagem, nomeadamente 78% e 83% para a EGTC, 75% e 100% para a enteroclise por TC e 62% e 90% para o trânsito intestinal. No entanto, os
exames de TC foram mais sensíveis do que o trânsito intestinal na detecção
de abcessos e fístulas.
O segundo tipo de estudos possível consiste na tabulação dos achados
de modo que qualquer achado positivo em qualquer das modalidades utilizadas é considerado como verdadeiro positivo. A desvantagem deste tipo
de estudos é que não permite a identificação de falsos positivos, sendo portanto impossível determinar a especificidade das diferentes técnicas. Outro
risco desta abordagem é o facto de sobrestimar a prevalência da doença e
a sensibilidade do teste.
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Assim, enquanto muitos dos estudos iniciais que compararam a cápsula endoscópica com os estudos contrastados demonstraram uma maior
capacidade diagnóstica da cápsula, estudos posteriores sugeriram que nem
todas as alterações da mucosa identificadas através da cápsula têm relevância clínica. Foram descritas alterações da mucosa como lacerações,
úlceras e erosões em 10% a 13,8% de controlos saudáveis em estudos
por cápsula (Graham DY et al, 2005; Goldstein JL et al, 2005). Por outro lado 71% dos
pacientes a efectuar terapêutica com AINE apresentam alterações da mucosa (Graham DY et al, 2005). Estes resultados sugerem que pode existir um
sobre-diagnóstico nos exames de cápsula. A alta sensibilidade e baixa especificidade da cápsula endoscópica foi recentemente criticada na literatura
(Lashner BA et al, 2006) e segundo este autor a cápsula não deverá ser utilizada
para fazer o diagnóstico de DC devido às consequências muito adversas
dos resultados falsos positivos.
Num estudo que empregou esta segunda metodologia foi comparada a
EGTC com outras modalidades (Hara AK et al, 2006). Nesta série de 17 pacientes
a cápsula endoscópica detectou 71% dos doentes com DC, a ileoscopia
65%, a EGTC 53% e o trânsito intestinal 24%. Este trabalho demonstrou
ainda algumas das dificuldades diagnósticas das diferentes técnicas. Houve
um caso de retenção de cápsula em paciente com estenose não diagnosticada em trânsito intestinal. Por outro lado, apesar das endoscopias terem
sido efectuadas por gastrenterologistas experientes, em 24% dos casos
não foi possível efectuar ileoscopia e a cápsula não visualizou o íleo terminal em 12% dos doentes.
Numa meta-análise recente a eficácia diagnóstica global da cápsula
endoscópica foi de 69% enquanto a da enterografia/enteroclise por TC foi
de 30% (Triester SL et al, 2006).
A EGTC permite avaliar não só as manifestações parietais da DC mas
também as alterações extra-intestinais.
Os achados clássicos da DC activa em TC são o espessamento da parede, realce após contraste endovenoso, estratificação mural e úlceras. É
considerado patológico um espessamento da parede intestinal superior a 3
mm, em ansa bem distendida. O realce da parede correlaciona-se com a actividade da DC. Num estudo recente com 96 pacientes que efectuaram EGTC
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e ileoscopia (Bodily KD et al, 2006) os autores verificaram que um realce superior
a 109 Unidades de Hounsfield (UH) era preditivo de inflamação activa, com
uma sensibilidade
de 81%, igual à da
ileoscopia. A estratificação mural
é um sinal de DC
activa (Bodily KD et al,
2006) e pode assumir duas formas,
um aspecto bilaminar com realce da
mucosa e hipodensidade da parede
(Figura 12) ou trilaminar com realce
da mucosa e serosa e hipodensidade
da parede. Nas estenoses inflamatórias agudas a parede intestinal está
espessada e edemaciada (Figura 12),
Figura 12: DC activa. Reconstrução MPR de EGTC no plano coronal de
sendo reversíveis
paciente previamente submetido a ileocolectomia revela
com
terapêutica
“última ansa” ileal (seta grossa) em topografia alta, com
anti-inflamatória.
lúmen reduzido, paredes espessadas, franco realce da
As úlceras caracmucosa e estratificação mural. A presença de edema na
terizam-se
pela
parede sugere tratar-se de uma estenose reversível. Na
protrusão do profossa ilíaca direita identifica-se outra ansa de paredes
duto de contraste
espessadas e com realce acentuado (seta fina). Na raiz
para o interior da
do mesentério observam-se vários pequenos gânglios
parede edematosa
mesentéricos (círculo).
(Figura 13).
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Figura 13: DC activa. Imagem de TC no plano axial após administração
de contraste oral evidencia protrusão do produto de
contraste para o interior da parede intestinal espessada
(seta curva), traduzindo úlcera.

Estas
estenoses
não respondem ao
tratamento
médico, devendo ser
tratadas por dilatação endoscópica
ou excisão cirúrgica. É importante
referir que a presença de estenose
com calibre inferior a 1 cm é contra-indicação para
a cápsula endoscópica devido ao
risco de retenção,
estando descritos

As alterações
crónicas da DC incluem as estenoses fibróticas e deposição de gordura
na parede intestinal. As estenoses
fibróticas caracterizam-se por um
espessamento da
parede com realce
homogéneo após
contraste endovenoso (Figura 14) ou
estenose focal sem
significativo espessamento parietal.

Figura 14: DC. Imagem de TC no plano axial revela estenose crónica
de ansa ileal que apresenta paredes espessadas e realce
homogéneo após contraste EV (círculo). Assinala-se ainda
a presença de dilatação da ansa a montante que se
apresenta preenchida por líquido.
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casos ocasionais de posterior perfuração (Carro PG et al, 2005) e oclusão intestinal (Gay G et al, 2005). A deposição de gordura na submucosa (Figura 15) é um
sinal sugestivo de inflamação prévia ou crónica (Paulsen SR et al, 2006).
Os achados extra-intestinais da DC incluem o “sinal do pente”, proliferação fibroadiposa, fístulas e abcessos. O chamado “sinal do pente” consiste no aspecto proeminente dos vasa recta perpendiculares à parede intestinal (Figura 7, pág 101
e Figura 19, pág 118).
Apesar de não ser
muito sensível é
muito sugestivo e
específico de DC
activa (Bodily KD et
al, 2006, Madureira AJ,
2004). A prolifera-

ção fibroadiposa
ocorre ao longo do
bordo mesentérico
dos segmentos intestinais afectados
Figura 15: DC crónica. Imagem de TC no plano axial revela deposição
pela DC. A denside gordura na submucosa (seta) sugerindo inflamação
ficação da gordura
crónica.
é um achado muito específico mas
pouco sensível de doença activa (Bodily KD et al, 2006). As fístulas são uma
complicação frequente da DC, com um risco calculado de 33% aos 10 anos
e 50% aos 20 anos (Schwartz DA et al, 2002). As mais frequentes são as fístulas
perianais (Figuras 31 a 33, págs. 129-130), com um risco acumulado de 26% aos 20
anos (Schwartz DA et al, 2002). Podem também ocorrer fístulas enteroentéricas,
enterocólicas, colocólicas, enterovesicais, enterovaginais e enterocutâneas. Em TC/EGTC as fístulas aparecem como trajectos com realce periférico,
entre os segmentos intestinais envolvidos (Figura 16). Os abcessos apresentam-se tipicamente como uma colecção líquida com realce periférico após
contraste e em comunicação com ansa intestinal inflamada através de tra-
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Figura 16: DC. Reconstrução MPR no plano
coronal de EGTC revela fístula ileoileal
(círculo) com estenose acentuada e dilatação
da ansa a montante (seta grossa). Assinalase ainda a presença de edema da válvula
ileocecal (setas finas), fazendo procidência no
lúmen do cego. Presença de pequeno gânglio
na raiz do mesentério acima da fístula.

jecto fistuloso (Figura 48, pág 157). As localizações típicas são o retroperitoneu
e a raiz do mesentério.
A sacroileite, litíase renal, litíase vesicular e colangite esclerosante primária são outras das complicações extra-entéricas da doença que podem
ser diagnosticadas através de TC/EGTC.
Como conclusão podemos afirmar que a EGTC apresenta várias vantagens em relação ao trânsito intestinal: permite a visualização de toda a
espessura da parede intestinal, visualização de ansas ileais na pelve sem
sobreposição e uma avaliação do mesentério e gordura envolvente. Possibilita ainda uma avaliação dos órgãos sólidos e uma visão global do abdómen. A sua maior desvantagem é a menor sensibilidade no diagnóstico de
alterações subtis da mucosa.
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› Qual o valor da enterografia por RMN?
O trânsito intestinal/enteroclise convencional e a endoscopia são as
principais técnicas usadas no diagnóstico e avaliação da DC, principalmente na detecção de anomalias da mucosa. Têm no entanto limitações na
avaliação da extensão transmural ou extramural da doença e das suas
complicações extra-intestinais.
A cápsula endoscópica permite identificar as anomalias da mucosa na
fase inicial da DC, mas pode sobre-diagnosticar a doença (Lashner BA, 2006) e
não permite avaliar as suas complicações murais e extramurais. Tem por
outro lado dificuldade em localizar as lesões de modo definitivo e está contra-indicada na presença de estenose intestinal (Hara AK et al, 2005).
A enterografia e enteroclise por TC têm também sido empregues no
estudo da DC. As suas principais desvantagens são a exposição a radiação
ionizante, ausência de informação funcional, baixo contraste tecidular e
ausência de controlo fluoroscópico do preenchimento intestinal.
Os avanços recentes nos sistemas de RM melhoraram de modo muito
significativo as capacidades diagnósticas da RM abdominal e actualmente,
com a utilização de técnicas de aquisição rápida é possível reduzir de modo
significativo os artefactos de movimento e obter imagens de excelente
qualidade da parede intestinal. O aumento da resolução espacial, devido
ao uso de antenas “phased-array” contribuiu também para esta melhoria.
As principais vantagens da RM são a ausência de efeitos laterais e de radiação ionizante, a sua alta capacidade intrínseca de caracterização tecidular
e a relativa inocuidade dos agentes de contraste endovenoso (derivados do
gadolíneo) na população geral, apesar do risco recentemente descrito de
fibrose sistémica nefrogénica nos pacientes com insuficiência renal crónica
(Thomsen HS, 2007). Outra vantagem importante é o facto de fornecer informação funcional acerca do peristaltismo intestinal (Figura 17 e vídeo no cd).
A ECRM surgiu assim como um novo método de estudo do intestino
delgado que combina as vantagens da enteroclise convencional com as das
técnicas de imagem seccional.
No entanto, a necessidade de entubação e o desconforto e radiação
associada levaram ao desenvolvimento da EGRM. Neste método a distensão das ansas intestinais é obtida pela ingestão oral de líquidos. A água foi

D i a gn ó s t i c o r a d i o l óg i c o

117

Figura 17: Imagens seleccionadas de sequência cine-RM (True-FISP coronal) revelam alteração
do aspecto das ansas intestinais devido ao peristaltismo. A visualização de todas as
imagens em modo cine permite avaliar o peristaltismo, de modo semelhante à fluoroscopia
nos exames contrastados convencionais.

o primeiro agente utilizado mas a sua rápida absorção limita a distensão
adequada do intestino delgado. Foram propostos vários aditivos como o
manitol, laxantes, polietilenoglicol e goma de alfarroba. Num estudo em
voluntários (Lauenstein TC et al, 2003) a melhor distensão intestinal foi obtida com
uma combinação de manitol com goma de alfarroba.
Num estudo que comparou a cápsula endoscópica com a EGRM (Albert
JG et al, 2005) os autores encontraram uma especificidade de 93% para a
cápsula e de 79% para a EGRM, não sendo no entanto esta diferença estatisticamente significativa.
Num trabalho mais recente (Masselli G et al, 2007) em que se comparou a
ECRM com a EGRM e a enteroclise convencional, considerando a enteroclise
convencional como “gold standard” os autores encontraram uma sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e eficácia diagnóstica da EGRM de 50%, 78%, 66%, 73% e 72% no diagnóstico
de erosões da mucosa, de 56%, 96%, 83%, 93% e 93% no diagnóstico de
úlceras murais, de 67%, 98%, 80%, 97% e 88% no diagnóstico de pseudopólipos, de 89%, 100%, 100%, 98% e 98% no diagnóstico de estenoses
e de 78%, 100%, 100%, 90% e 90% no diagnóstico de fístulas. Como
seria de esperar a EGRM revelou-se superior à enteroclise convencional no
diagnóstico de alterações do mesentério.
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As lesões precoces da DC como as úlceras aftosas e o espessamento
das válvulas coniventes são de difícil visualização por EGRM. As úlceras
longitudinais e transversais confluentes (padrão em “pedra da calçada”)
Figura 18:
DC. Imagem de EGRM axial
true-FISP. Identificam-se
duas ansas intestinais
com paredes espessadas
e vários pseudopólipos
fazendo protrusão no
lúmen intestinal (setas),
correspondendo ao aspecto
em “pedra da calçada”
nos estudos contrastados.
Assinala-se ainda extensa,
proliferação fibroadiposa do
mesentério.

têm um aspecto típico em RM (Figura 18). As úlceras lineares aparecem em
RM como linhas finas de hipersinal na parede intestinal nas sequências
“true-FISP” (Figura 19). O espessamento da parede e estenoses são facilmente diagnosticados (Figura 20).
Figura 19:
DC. Imagem de EGRM axial
true-FISP. Identifica-se
úlcera linear (seta fina) na
parede de ansa intestinal.
Assinala-se ainda a
presença de ansa intestinal
com paredes espessadas
(seta curva) e aspecto
proeminente dos vasa recta
no mesentério (círculo),
traduzindo o “sinal do
pente”.
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Figura 20:
Paciente com DC já submetido
a ileocolectomia. Imagem de
ECRM axial true-FISP revela
espessamento e estenose da
“última ansa” ileal localizada na
fossa ilíaca esquerda (círculo).
Identifica-se ainda proliferação
fibroadiposa do mesentério
adjacente.

As manifestações extramurais da DC são melhor demonstradas em
EGRM do que na enteroclise convencional, nomeadamente a proliferação fibroadiposa do mesentério (Figura 20) e o “sinal do pente” (Figura 19). As fístulas
apresentam tipicamente hipersinal nas sequências true-FISP (Figura 21) e os
abcessos caracterizam-se pelo seu conteúdo líquido e realce periférico após
contraste (Figura 50, pág 159). As fístulas interansas são diagnosticadas pela confluência de várias ansas em direcção a um ponto central (Figura 22).

Figura 21:
DC. Imagem de EGRM axial trueFISP. Identifica-se fístula linear
(seta) que termina em pequeno
abcesso na raiz do mesentério,
adjacente a ansa ileal de paredes
espessadas.
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Figura 22:
DC. Imagem de EGRM coronal
HASTE. Identifica-se fístula
inter-ansas no hipogastro
(círculo). Assinala-se ainda
dilatação de ansa ileal a
montante (seta).

O realce da parede é um importante sinal de actividade e é bem evidenciado nas sequências de ponderação T1 com supressão de gordura após
contraste (Figura 23).

Figura 23:
DC. Imagem de EGRM axial
T1 com supressão de gordura
e após administração de
contraste endovenoso
(gadolíneo). Identificam-se
múltiplas ansas ileais de
paredes espessadas e com
captação intensa do produto
de contraste (círculo),
sugerindo doença activa.
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› Quais são os critérios de diagnóstico de um
megacólon?*
O megacólon tóxico foi descrito pela primeira vez em 1950 e é uma
complicação potencialmente letal da DII ou colite infecciosa, caracterizada
pela dilatação não obstrutiva, total ou segmentar do cólon, igual ou superior a 6 cm, associada a toxicidade sistémica (Sheth SG et al, 1998).
A colite tóxica, com ou sem megacólon, pode ser o modo de apresentação da DII em cerca de 30% dos casos (Berg DF et al, 2002). A sua incidência nos
pacientes com CU é de cerca de 10% (Marion JF et al, 1997). Apesar de antigamente se julgar que era rara na DC, estudos recentes demonstraram que a
colite de Crohn é responsável por cerca de 50% dos casos (Fazio VW, 1980). Outras causas são a colite pseudomembranosa, colite por Salmonella, Shigella,
Campylobacter, amebiana e isquémica, entre muitas outras (Gan SI et al, 2003).
As principais características desta doença são o facto da dilatação do cólon resultar de uma colite inflamatória e ser acompanhada por manifestações
sistémicas ou toxicidade. Existem outras doenças em que ocorre dilatação
do cólon como é o caso do megacólon congénito (doença de Hirschsprung),
megacólon idiopático ou adquirido, pseudo-obstrução intestinal e como manifestação de dismotilidade gastrintestinal difusa por variadas causas. No
entanto, nestas situações não existe colite ou toxicidade sistémica pelo que
são fundamentalmente diferentes do megacólon tóxico.
Os critérios de diagnóstico de megacólon tóxico mais utilizados foram
propostos por Jalan e colaboradores (Jalan KN et al, 1969) e encontram-se descritos na tabela 23.
Tabela 23. Critérios diagnósticos de megacólon tóxico
Evidência radiográfica de
distensão do cólon
(superior a 6 cm)

+ Três dos seguintes

+ Um dos seguintes

Febre > 38º C
Taquicardia > 120 bpm
Leucocitose com neutrofilia
(>10,5x109/L)
Anemia

Desidratação
Alteração da consciência
Alterações electrolíticas
Hipotensão

Adaptado de Sheth SG et al, 1998

* com a colaboração de Alexandre Lima Carneiro. Interno Complementar do Serviço de Radiologia, HSJ, Porto

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | TÓPI COS de relevânc ia clín i ca

122

A radiografia abdominal simples é muito importante no diagnóstico e
seguimento dos pacientes com megacólon tóxico. Regra geral, nos exames
efectuados em decúbito dorsal, a dilatação é mais acentuada no cólon direito e transverso (superior a 6 cm e muitas vezes até 15 cm). Os sinais
clássicos incluem a irregularidade da superfície mucosa, aumento da espessura
da parede, perda ou franca
alteração do normal padrão
das haustras e ausência de
gás ou fezes no cólon direito
(Figura 24). Podem ainda identificar-se alguns níveis hidroaéreos no cólon (Figura 24) e
úlceras mucosas profundas
que aparecem como sulcos
preenchidos com ar entre
projecções pseudopolipóides
que se estendem para o lúmen do cólon. Apesar de um
diâmetro do cólon superior
a 6 cm ser diagnóstico de
megacólon, o estado clínico
Figura 24: Megacólon tóxico em doente com CU grave
e quadro tóxico. Radiografia abdominal
global do paciente é mais
simples em ortostatismo revela acentuada
importante no diagnóstico
dilatação do cólon transverso (12 cm ao
de megacólon tóxico do que
nível da dupla seta) e múltiplos níveis hidroo valor absoluto do diâmetro
aéreos.
do segmento dilatado.
Os exames contrastados (clister opaco) estão contra-indicados em todos os casos de megacólon tóxico devido ao risco de perfuração e peritonite por bário.
A ecografia pode ser utilizada na avaliação da extensão e actividade
da CU grave, bem como a sua resposta à terapêutica, podendo ser útil no
diagnóstico precoce de megacólon tóxico (Arienti V et al, 1996).
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A TC desempenha um papel importante no diagnóstico, estadiamento e
avaliação da resposta ao tratamento da colite e suas complicações. O espessamento difuso da parede do cólon, edema da submucosa e densificação da
gordura pericólica são sugestivos de colite grave. O diagnóstico de megacólon tóxico pode ser
sugerido quando se
identifica dilatação
superior a 6 cm do
cólon transverso e
padrão anormal das
haustras (Figura 25).
A grande vantagem
da TC em relação à
radiografia simples
consiste no facto de
permitir o diagnóstico mais precoce
das complicações,
nomeadamente da
perfuração, pelo que
Figura 25: Megacólon tóxico. Imagem axial de TC revela franca deverá ser o método
dilatação do cólon transverso (7 cm ao nível da seta dupla) de eleição na avaliacom perda do habitual padrão das haustras.
ção desta patologia.

› É a enteroclise por TC ou RMN superior à
enterografia?
As principais desvantagens da enteroclise convencional são o desconforto do paciente, a utilização de radiação ionizante, incapacidade de
avaliar o mesentério e a extensão extra-mural da DC. A EGTC ou a EGRM
procuram obviar essas duas últimas desvantagens, mantendo a elevada
eficácia diagnóstica das técnicas de enteroclise.
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Num estudo com 107 doentes (Boudiaf M et al, 2004) a enteroclise por TC
(ECTC) revelou uma sensibilidade de 100%, especificidade de 95%, valor
preditivo positivo de 94%, valor preditivo negativo de 100% e eficácia diagnóstica de 97% no diagnóstico de doença do intestino delgado. No entanto,
como os próprios autores referem no trabalho, a sensibilidade poderá estar
sobre-estimada dado o standard de comparação usado ter sido o resultado
de trânsito intestinal e seguimento clínico pelo que é impossível provar que
todos os falsos negativos sejam verdadeiros falsos negativos.
Noutro estudo de 52 pacientes em que se comparou a ECTC com a EC
no diagnóstico de patologia do intestino delgado (Minordi LM et al, 2006), a ECTC
foi superior no diagnóstico das alterações murais e extramurais, sendo a
EC superior na detecção das alterações precoces da DC como as úlceras superficiais e o espessamento ou distorção mínimo das pregas intestinais. Se
considerarmos a EC como “gold standard” a ECTC tem uma sensibilidade
de 83%, especificidade de 100% e uma eficácia diagnóstica de 89%. Neste
trabalho foi efectuada ileoscopia num subgrupo de 28 pacientes da amostra inicial. Nestes pacientes, e considerando a ileoscopia como “gold standard”, a ECTC revelou uma sensibilidade de 78%, especificidade de 100%
e eficácia diagnóstica de 82%, sendo estes valores de 96%, 100% e 96%,
respectivamente, para a EC.
A comparação directa entre EGTC e ECTC foi efectuada num pequeno
estudo preliminar com 23 doentes (Wold PB et al, 2003) em que se avaliou a
detecção de DC activa no íleo terminal. Usando como “gold standard” a ileoscopia este trabalho demonstrou uma sensibilidade e especificidade praticamente equivalentes para diversos métodos de imagem, nomeadamente
78% e 83% para a EGTC, 75% e 100% para a ECTC e 62% e 90% para o
trânsito intestinal. Verificou-se ainda que a distensão das ansas intestinais
não foi significativamente diferente entre os dois protocolos de TC.
A ECRM, tal como a ECTC, é superior à EC na avaliação das alterações
murais e extramurais, sendo no entanto menos sensível do que esta no
diagnóstico das alterações precoces da mucosa na DC (Masseli G et al, 2006).
Num estudo comparativo entre ECRM e EGRM em 40 pacientes com
suspeita de DC (Negaard A et al, 2007) a distensão do intestino delgado foi menor
nos pacientes que efectuaram enterografia (Figura 26) do que nos que efec-
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tuaram enteroclise (Figura 27). No entanto, a sensibilidade, especificidade,
valor preditivo positivo e valor preditivo negativo foram muito semelhantes
para os dois métodos, sendo respectivamente 88%, 89%, 89%, 89% para

Figura 26:
Enterografia por RM. Imagem true-FISP
no plano coronal. Distensão subóptima
das ansas intestinais por incapacidade
da paciente em ingerir uma quantidade
adequada de contraste oral.

Figura 27:
Enteroclise por RM. Imagem true-FISP no plano
coronal. Excelente preenchimento e distensão
homogénea de todo o intestino delgado permitindo
apreciar claramente o padrão de pregas.
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a EGRM e 88%, 84%, 82%, 89% para a ECRM. O único parâmetro em
que a EGRM demonstrou menor eficácia diagnóstica foi na identificação de
estenoses (Figura 28), mas a diferença não foi estatisticamente significativa.

A

B

Figura 28: Enteroclise por RM em paciente submetido a prévia ileocolectomia. Imagens trueFISP no plano coronal. A. Estenose da “última ansa” ileal (seta curva) e densificação do
mesentério adjacente compatível com alterações inflamatórias (seta). B. Confluência de
várias ansas intestinais (círculo), traduzindo fístulas entero-entéricas e enterocólicas.

Importa no entanto salientar que a eficácia relativa das duas técnicas na
avaliação de fístulas e abcessos não foi estudada pois não fizeram parte do
grupo de estudo pacientes com estas alterações. Baseados nos resultados
obtidos estes autores defendem que a EGRM deverá ser o método de eleição no seguimento dos pacientes com DC.
Noutro estudo de 40 pacientes com DC foi efectuada a comparação entre a ECRM, EGRM e EC convencional (Masselli G et al, 2007). Tal como no estudo
anterior a distensão intestinal foi superior com a ECRM e EC em relação à
EGRM. A ECRM apresentou uma eficácia diagnóstica semelhante à da EC no

D i a gn ó s t i c o r a d i o l óg i c o

127

diagnóstico de alterações superficiais da mucosa, com uma sensibilidade,
especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e eficácia
diagnóstica de 67%, 98%, 80%, 96% e 95% no diagnóstico de erosões
da mucosa, de 84%, 98%, 91%, 97% e 95% no diagnóstico de úlceras
murais, de 86%, 100%, 100%, 85% e 98% no diagnóstico de pseudopólipos, de 100%, 100%, 100%, 100% e 100% no diagnóstico de estenoses
e de 88%, 100%, 100%, 98% e 98% no diagnóstico de fístulas. Comparativamente com a EGRM a ECRM revelou-se superior na visualização de
anomalias superficiais da mucosa. Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre as duas modalidades no diagnóstico de
fístulas e abcessos. De acordo com estes autores a ECRM deve ser o estudo
preferencial na avaliação inicial dos pacientes com suspeita de DC devido
à sua superioridade no diagnóstico de alterações superficiais da mucosa,
devendo a EGRM ser empregue nos pacientes que recusam ou não toleram
a entubação e no seguimento dos pacientes com DC já diagnosticada.

› Que método seleccionar na avaliação das
fístulas anais (RM ou ecografia)?*
As fístulas anais têm uma incidência de cerca de 10 por 100.000 indivíduos e são mais frequentes no sexo masculino.
A ecografia endoanal é um método sensível na avaliação da DC perianal (Felt-Bersma RJF, 2006). Com sondas de 10 MHz a anatomia do canal anal é
ainda melhor definida do que com a RM com antenas de superfície (Figura
29), sendo possível visualizar fístulas e abcessos para-anais, interesfincterianos (Figura 30) e anovaginais. Num estudo comparativo entre ecografia
endoanal, RM e exame sob anestesia (Schwartz DA et al, 2001) verificou-se que
qualquer das técnicas tem uma eficácia diagnóstica superior a 85% e que a

* com a colaboração de Luís Guimarães. Interno Complementar do Serviço de Radiologia, HSJ, Porto
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Figura 29:
Anatomia ecográfica normal anorectal. Reconstrução no plano
coronal de ecografia endorectal
3D demonstra claramente as
cinco camadas da parede do recto
(círculo). São também visíveis a
sonda endorectal (seta) e pequena
quantidade de gel a distender o
recto (asterisco).
Cortesia de Dr. José Venâncio, IPOFG,
Lisboa.

Figura 30:
Abcesso interesfincteriano do canal anal.
Imagem de ecografia endorectal revela a
presença de colecção hipoecogénea com 13 mm
de diâmetro (seta curva), traduzindo abcesso
entre as 11-13h no espaço entre os esfínteres
interno e externo.
Cortesia de Dr. José Venâncio, IPOFG, Lisboa.

abordagem óptima destes doentes pode ser a combinação de dois dos três
métodos atrás descritos.
Numa revisão da literatura (Sandborn W et al, 2003) a eficácia global da RM
na classificação das fístulas anais variou de 76 a 100% enquanto a da ecografia endoanal variou de 56 a 100%.
Os abcessos e fístulas profundos na fossa isquiorrectal, precisamente
os que têm maior taxa de recorrência pós-cirurgia, não são muitas vezes
acessíveis ao estudo ecográfico e por vezes a ecografia endoanal obriga a
anestesia geral em pacientes com doença perianal dolorosa e purulenta.
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O alto contraste tecidular, grande resolução espacial, capacidade multiplanar e natureza não invasiva tornam a RM uma alternativa atractiva na
avaliação destes pacientes.
Os dois principais objectivos em qualquer estudo de fístula anal são:
determinar a relação dos eventuais trajectos fistulosos com o complexo
esfincteriano e identificar possíveis trajectos fistulosos secundários e eventuais abcessos.
A classificação imagiológica mais utilizada é a classificação modificada
de Parks (Parks AG et al, 1976) que classifica as fístulas como inter, trans, extra
ou supra-esfinctéricas (Hussain SM et al, 2000).
Nas fístulas interesfinctéricas o trajecto fistuloso estende-se da pele
até ao canal anal, sem atravessar o esfíncter anal externo (Figura 31).
Nas fístulas trans-esfinctéricas o trajecto fistuloso atravessa as duas camadas do complexo esfincteriano e dirige-se inferiormente para a pele através
das fossas isquiorectal e isquioanal (Figura 32).
As fístulas supra-esfincterianas são as mais raras e caracterizam-se
pela extensão do trajecto fistuloso acima da inserção do músculo elevador
do ânus (Figura 33A).
Pode ocorrer ramificação em ferradura
para o lado contralateral (Figura 33B) e
podem complicar-se
com sépsis pélvica pelo que devem
ser cuidadosamente
avaliadas.
Os defensores da
RM referem que esta
técnica permite num
único exame e num
Figura 31: Fístula inter-esfinctérica. Imagem ponderada em
único tempo avaliar
T2 no plano axial com supressão de gordura. A
o componente mural
fístula apresenta hipersinal (seta fina) e encontra-se
e extra-mural da DC
delimitada no plano entre o esfíncer anal interno (seta
bem como eventuais
curva) e o esfíncter anal externo (seta grossa).
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fístulas pélvicas, obviando a
realização de qualquer outro
estudo (“one-stop shop”).
Em conclusão podemos
afirmar que na maior parte
dos pacientes a ecografia
endoanal e a RM terão acuidade diagnóstica semelhante pelo que a escolha entre
uma ou outra técnica deverá
ser ditada pelo quadro clínico e preferência do paciente,
experiência local e disponibilidade das técnicas.
Figura 32: Fístula trans-esfinctérica. Imagem ponderada
em T2 no plano coronal com supressão de
gordura. A fístula apresenta hipersinal (seta)
e atravessa o esfíncter anal externo.

A

B

Figura 33: Fístula supra-esfincteriana em ferradura. Imagens ponderadas em T2 com supressão
de gordura. A. Plano coronal. Fístulas bilaterais (setas finas) com hipersinal e localizadas
acima do plano do esfíncter anal externo (setas grossas). B. Plano axial. A fístula
apresenta morfologia em ferradura (seta curva).
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› Quais os critérios ecográficos de diagnóstico de uma DC?*
A ecografia permite avaliar as características clássicas da DC bem como
as suas complicações. Os achados clássicos incluem o espessamento parietal, estenoses, proliferação da gordura mesentérica, hiperemia, gânglios
mesentéricos e alterações da mucosa. As complicações incluem as massas
inflamatórias e abcessos, fistulas, obstrução, perfuração e apendicite.
O espessamento da parede intestinal na DC é habitualmente moderado,
entre 5-14 mm (Figura 34 e Figura 42, pág. 139) mas pode ultrapassar os 20 mm.
A parede intestinal espessada assume um aspecto “em alvo” ou “pseudorim” (Figura 34) com perda da definição das camadas devido a edema, inflamação ou fibrose (Sonnenberg A et al, 1982). Nas fases mais avançadas a parede
assume um aspecto
difusamente hipoecogéneo com linha
central
ecogénica
que corresponde ao
lúmen estenosado.
O peristaltismo nos
segmentos atingidos está reduzido
ou ausente, ficando estes rígidos e
não compressíveis.
Existem
outras
causas de espessa- Figura 34: DC do íleo terminal. Imagem de ecografia demonstra
mento da parede,
espessamento difuso do íleo terminal (seta dupla), com
nomeadamente inperda da habitual estratificação mural e lúmen residual
fecciosas, isquémiestenosado. A gordura envolvente apresenta aspecto
hiperecogéneo difuso, traduzindo alterações inflamatórias.
cas, neoplásicas e

* com a colaboração de José Traila Campos. Interno Complementar do Serviço de Radiologia, HSJ, Porto
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induzidas pela radioterapia. O diagnóstico de DC pode ser sugerido quando
se identifica um espessamento circunferencial da parede, com áreas poupadas e envolvimento preferencial do íleo terminal (DiCandio G et al, 1986). Na
DC de longa duração podem surgir saculações a partir do bordo anti-mesentérico do intestino.
As estenoses surgem em ecografia como uma aposição fixa da mucosa
de duas paredes opostas e espessadas.
A inflamação transmural da DC provoca edema e fibrose no mesentério que reage enviando pequenas projecções de gordura mesentérica
para o bordo anti-mesentérico, que podem acabar por rodear de modo
completo os segmentos envolvidos (proliferação da gordura mesentérica).
Em ecografia o aspecto típico é o de um “efeito de massa” hiperecogéneo
na vertente superior do íleo terminal ou vertente medial do cego. É a causa
mais frequente de separação de ansas intestinais (Balthazar EJ, 1991).
A hiperemia da parede intestinal e da gordura adjacente pode ser visualizada através de ecoDoppler (Figura 35A) e power-Doppler (Figura 35B).
A presença de gânglios mesentéricos reactivos na DC activa é relativamente frequente. O seu aspecto mais típico é o de pequenos nódulos
hipoecogéneos na raiz do mesentério.

A

B

Figura 35: DC do íleo terminal. A. Imagem de ecoDoppler demonstra espessamento difuso do íleo
terminal com franco aumento da vascularização da parede, em relação com hiperemia. B.
Imagem de power-Doppler no mesmo segmento intestinal demonstra a maior sensibilidade
desta técnica na detecção de fluxo.
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Ocasionalmente
a ecografia pode sugerir o diagnóstico
de lesões da mucosa, nomeadamente
no caso de fissuras
profundas ou úlceras lineares intramurais que contenham ar que pode
ser visualizado em
ecografia como linha
muito ecogénica a
atravessar a parede
espessada (Figura 36).
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Figura 36: DC do íleo terminal. Imagem de ecografia demonstra
espessamento difuso do íleo terminal e imagem
hiperecogénea na parede (seta), traduzindo presença de
ar em úlcera mural.

› Qual é o valor da ecografia no diagnóstico
da DC e das suas complicações na urgência?*
A ecografia tem algumas vantagens em relação à TC na avaliação dos
doentes com abdómen agudo, nomeadamente o facto de não utilizar radiação ionizante, o que é importante nos doentes jovens e grávidas; ter alta
resolução espacial quando aplicada próxima do órgão de estudo; ser um
exame dinâmico e permitir um estudo em tempo real; possibilitar a correlação entre o local de maior dor com os achados ecográficos; ser de fácil transporte e utilização; permitir o contacto directo e interacção com o doente.
A ecografia tem dificuldades na avaliação de doentes muito obesos ou
com abundante ar intestinal. Ocasionalmente um abcesso intra-abdominal
* com a colaboração de Joana Loureiro. Interna Complementar do Serviço de Radiologia, HSJ, Porto
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com ar pode erradamente ser interpretado como uma ansa intestinal distendida com ar, pelo que é muito importante a correlação com o quadro
clínico do paciente e contacto com o clínico que pediu o exame.
Os pacientes com DC ileocecal têm frequentemente sintomas atípicos
e evolução arrastada o que pode levar a atraso no diagnóstico. Podem
também por vezes apresentar-se de modo agudo, e simular um quadro de
apendicite aguda. A ecografia desempenha um papel muito importante em
ambos os casos.
Na situação aguda a ecografia tem uma sensibilidade de 96% no diagnóstico de inflamação, utilizando como critério o espessamento parietal
superior a 5 mm, de acordo com um estudo em que foram incluídos 232
doentes, dos quais 128 com DC (Schwerk WB et al, 1992). Estes bons resultados
foram corroborados por outro estudo de 73 doentes consecutivos referidos
para enteroclise por suspeita de DC, tendo a ecografia demonstrado uma
sensibilidade de 88,4%, uma especificidade de 93,3% e uma eficácia diagnóstica de 90,4% no diagnóstico de DC ileocecal (Tarján Z et al, 2000).
Mesmo nos doentes assintomáticos a ecografia parece ter também
interesse. Tal foi a conclusão de um estudo efectuado em 255 pacientes
assintomáticos com DC crónica (Hirche TO et al, 2002) em que a ecografia de
rotina revelou achados patológicos com implicações terapêuticas em 80
doentes, o que levou os autores a defender a ecografia como método de
rastreio nestes doentes.
Os critérios ecográficos de diagnóstico da DC já foram descritos anteriormente (pergunta da página 131). Além do diagnóstico a ecografia é
também útil na avaliação das complicações da doença, nomeadamente as
massas inflamatórias, fístulas, oclusão e perfuração.
Num estudo de 98 pacientes com DC (Maconi G et al, 1996) em que se procurou avaliar a eficácia da ecografia na detecção das complicações da doença a ecografia evidenciou uma sensibilidade de 74,4% e uma especificidade de 93,1% no diagnóstico de estenoses, tendo avaliado correctamente
84,6% das estenoses ileais e 58,8% das cólicas. Identificou correctamente
8 de 12 fístulas presentes mas apenas 50% das fístulas enteroentéricas.
Os abcessos foram correctamente diagnosticados em 83,3% dos casos.
Segundo os autores a ecografia é um método complementar eficaz na detecção das complicações da DC tal como estenoses e abcessos, sendo no
entanto menos eficaz na avaliação das fístulas enteroentéricas.
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As massas inflamatórias são uma complicação frequente da DC, sendo
particularmente frequentes na fossa ilíaca direita. Caracterizam-se pela presença de uma massa hipoecogénea com bordos irregulares e sem parede ou
liquefacção interna. Os abcessos são colecções líquidas com parede espessa,
podendo apresentar no seu interior ar ou resíduos ecogénicos (Figura 37). Os
abcessos do músculo psoas resultam habitualmente de fístula entre ansa de
delgado e o retroperitoneu (Figura 48, pág. 157). Estes pacientes podem apresentar um quadro clínico confuso com dor na anca, no joelho ou coxear.
As fístulas em ecografia aparecem como um trajecto hipoecogéneo,
podendo no entanto conter focos hiperecogéneos com artefacto posterior
no caso de terem ar no seu interior.
A oclusão é das indicações para cirurgia mais frequentes na DC (Puylaert
JBCM, 2001). A oclusão mecânica pode ser diagnosticada em ecografia pela
identificação de ansas intestinais dilatadas, preenchidas com líquido e com
peristaltismo aumentado, proximais a segmento estenosado.
A perfuração livre é uma complicação potencialmente letal mas ocorre
apenas em cerca de 1-2% dos pacientes. Pode ser sugerida pela presença
de líquido e ar livre intraperitoneal.
A ecografia tem também sido proposta como
método de avaliação da
actividade da DC, sendo os
critérios empregues a espessura da parede, extensão longitudinal da doença
e avaliação por ecoDoppler
da vascularização esplâncnica e da parede intestinal.
Foi proposto um “indíce de
actividade ecográfico” para
a DC baseado na estratificaFigura 37: DC. Imagem de ecografia revela a presença
ção e espessura da parede
de pequeno abcesso com alguns ecos no seu
que revelou uma correlação
interior (medido pelos cursores), associado a
densificação da gordura envolvente.
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forte com o score endoscópico e radiológico mas não com o índice clínico
de actividade e marcadores biológicos de inflamação (Futagami Y et al, 1999). Os
pacientes com DC activa apresentam um maior fluxo na artéria mesentérica
superior (Van Oostayen JA et al, 1994), e na veia porta, menor índice de resistência
na artéria mesentérica superior e maior densidade de vasos nos segmentos
intestinais atingidos (Figuras 35 e 38) (Spallinger J et al, 2000). No entanto ainda não
está estabelecido na literatura qual o papel e utilidade destes métodos no
seguimento da DC, pelo que esta ainda é uma área controversa.
Em conclusão,
podemos afirmar
que a ecografia é
um método apropriado para confirmar ou excluir
a presença de DC,
podendo inclusivé
ser uma alternativa válida ao trânsito intestinal na DC
limitada ao íleo,
de acordo com
uma meta-análise
Figura 38: DC activa. Aumento da vascularização do íleo terminal,
recente (Franquelli M
com aumento da velocidade e baixo índice de resistência
et al, 2005).
do fluxo arterial em ecoDoppler pulsado.

› Que sondas utilizar?
O estudo ecográfico das ansas intestinais requer um alto nível de técnica
e experiência, sendo muito dependente do operador. Nos estudos electivos
deve ser observado um jejum de pelo menos 4 horas (Gore RM, 1987). O exame
deve começar por uma análise global do abdómen com uma sonda curvilinear
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com uma frequência entre 3,5 MHz e 5 MHz, dependendo do biótipo do paciente (Figura 39A). Deverá depois ser efectuado um estudo dirigido à fossa ilíaca
direita com sondas lineares de alta resolução (frequência superior a 7,5 MHz)
para avaliar a última ansa intestinal e estruturas vizinhas (Figura 39B).
As limitações da ecografia incluem a presença de gás intestinal e dor
excessiva do paciente. No entanto, os segmentos intestinais atingidos pela
DC estão habitualmente sem gás, rígidos e aperistálticos, o que permite na
maior parte dos pacientes imagens ecográficas de boa qualidade (Worlicek H
et al, 1987). De modo a reduzir o desconforto dos doentes durante o exame
deverá ser utilizada uma técnica de compressão gradual das ansas.

A

B

Figura 39: DC. A. Imagem obtida com sonda curvilinear revela espessamento difuso das paredes do
íleo terminal e do cego. B. Imagem obtida na mesma paciente com sonda linear de alta
frequência demonstra melhor o espessamento difuso das paredes do íleo distal e aspecto
hiperecogéneo da gordura envolvente, traduzindo alterações inflamatórias.

› Qual a espessura do íleo normal e na DC
por ecografia?
Em ecografia a parede intestinal normal assume o aspecto de cinco camadas concêntricas (Tabela 24), alternadamente ecogénicas e hipoecogénicas,
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Tabela 24. Correlação ecográfica e histológica das camadas da parede intestinal a
partir do lúmen
Aspecto ecográfico

Características histológicas

Ecogénica

Interface da mucosa

Hipoecogénica

Mucosa profunda incluindo a muscularis mucosa

Ecogénica

Submucosa e interface submucosa-muscularis própria

Hipoecogénica

Muscularis própria

Ecogénica

Serosa, gordura subserosa e interface marginal

a chamada “assinatura intestinal” (Figura 40 e Figura 29, pág. 128). A parede do íleo
normal tem uma espessura até cerca de 3 mm (Figura 41) (DiCandio G et al, 1986).

Figura 40:
Ansa ileal normal em ecografia no plano
longitudinal. A parede é composta por cinco
camadas concêntricas (círculo), alternadamente ecogénicas e hipoecogénicas, estando
assinalada a interface da mucosa (1) e a serosa
(5). O lúmen intestinal encontra-se preenchido
por líquido (asterisco).

Na DC o espessamento parietal é geralmente moderado (5-14 mm),
podendo por vezes ultrapassar os 20 mm (Valette PJ et al, 2001). A medição da
espessura deverá ser efectuada em imagem transversal da ansa intestinal,
desde a linha central hiperecogénea que representa a superfície mucosa até
ao contorno externo da parede edematosa (Figura 42).
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Figura 41:
Ansa ileal normal em ecografia no
plano transversal. A parede mede 3
mm de espessura (linha branca).

Figura 42:
DC. Ansa intestinal de paredes
espessadas (12 mm) e com aspecto
hiperecogéneo da gordura envolvente,
compatível com alterações
inflamatórias.
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› Que estratégia na drenagem de abcessos
abdominais?*
Os objectivos da drenagem percutânea de abcessos abdominais são a
cura, com defervescência, desaparecimento da colecção e não recorrência
a longo termo na ausência de cirurgia; a estabilização do paciente, com um
papel temporizador, permitindo cirurgia electiva em pacientes críticos após
minimização dos riscos, ou o “downstaging” cirúrgico, possibilitando cirurgia definitiva num único passo após resolução da inflamação e do efeito de
massa (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Rypens F et al, 2007; Kandarpa K et al, 2002).
Com estes objectivos em mente deverá ser seguida uma estratégia célere que inclua um diagnóstico seguro de abcesso e uma avaliação do estado
geral do paciente, com correcção prévia das alterações que possam influir
negativamente no resultado terapêutico. Após obtenção de consentimento
informado assinado várias escolhas se deparam ao Radiologista de Intervenção: por que método imagiológico e via de acesso segura optar, que técnica
de punção utilizar e que tipo de cateter introduzir. Inserido o cateter na
colecção, esta deve ser evacuada por completo e lavada, seguido de reavaliação imagiológica para confirmar o seu desaparecimento ou a necessidade
de reposicionamento ou de introdução de novos cateteres. O cateter deverá
ser seguido pelo Radiologista de Intervenção, num contexto de multidisciplinaridade, até à sua retirada, com visitas diárias à enfermaria. Deverão ser
conhecidas as potenciais complicações do procedimento e a sua resolução.
Diagnóstico

Cerca de 1/3 dos abcessos abdominais são secundários a rotura de
víscera oca e cerca de 2/3 são pós-cirúrgicos, sendo o diagnóstico clínico de
abcesso difícil em pacientes em mau estado geral, com maior ou menor grau
de imunodepressão, e que apresentam frequentemente sinais e sintomas
inflamatórios de múltiplas etiologias, não específicos. Pelo contrário, a tera-

* 	A. Miguel Madureira1 e Paulo Morgado2. 1Assistente Hospitalar de Radiologia do H. S. João, Unidade de Radiologia
Vascular e de Intervenção. 2Assistente Hospitalar de Radiologia do HSJ, Coordenador da Unidade de Radiologia Vascular e
de Intervenção e Assistente Convidado de Imagiologia da FMUP.
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pêutica médica que as patologias de base destes pacientes impõem, como a
DC, mascara frequentemente os sinais e sintomas inflamatórios sugestivos
de abcesso (Baum S et al, 2006) e aumenta o risco de infecção (Rypens F et al, 2007).
O diagnóstico imagiológico de colecção líquida infectada tem actualmente um papel relevante, embora os abcessos abdominais não demonstrem frequentemente os sinais clássicos quer em TC quer em ecografia,
podendo mesmo simular lesões sólidas enquanto massas sólidas podem
parecer líquidas, como no caso de linfoma; gás no seio da colecção, o sinal
mais fidedigno de infecção excluída a sua introdução iatrogénica (Kaufman JA
et al, 2004), pode originar confusão com ansa intestinal, sendo o oposto igualmente possível em ansa com nível hidroaéreo (Baum S et al, 2006). Incluem-se
no diagnóstico diferencial de abcesso: hematoma, seroma, biloma, linfocelo, neoplasia primária ou secundária, pseudocisto pancreático e ansa intestinal distendida com líquido (Baum S et al, 2006).
O diagnóstico ecográfico é limitado por feridas, pensos e ostomas que
impeçam o contacto cutâneo e dificultado por gás intestinal, peritoneal
ou do próprio abcesso, não definindo adequadamente abcessos profundos
(Baum S et al, 2006; Kandarpa K et al, 2002). É no entanto inigualável no diagnóstico
de líquido e de septos (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).
A TC, que não sofre destas limitações, é sem dúvida o método de
imagem de primeira escolha no diagnóstico e drenagem de abcessos abdominais, sendo indispensável adequada opacificação endoluminal intestinal (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002; Maher MM et al, 2004),
com gastrografina preferencialmente (Kaufman JA et al, 2004). A administração
de contraste endovenoso facilita a definição das estruturas vasculares e a
caracterização da natureza da colecção (Maher MM et al, 2004). A radiação ionizante que pressupõe contra-indica de forma relativa o seu uso em crianças
e grávidas nos quais se privilegia a ecografia (Baum S et al, 2006).
A aspiração diagnóstica com agulha fina deve preceder a introdução
percutânea do cateter: confirma o diagnóstico de colecção líquida e determina se esta está infectada e se é susceptível de drenagem percutânea (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002). Deve evitar-se a
transfixação intestinal para não contaminar uma colecção potencialmente
estéril, sendo a transfixação gástrica permitida (Kaufman JA et al, 2004).

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | TÓPI COS de relevânc ia clín i ca

142

Caso não se consiga aspirado com agulha do tipo Chiba 20-22 Gauge deverá tentar-se com agulha do tipo Chiba 18 Gauge introduzida “em
tandem” (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002) e, em caso de
aspirado nulo, efectuar movimentos rápidos de “to-and-fro” enquanto se
aspira; se mesmo assim não se consegue aspirado recomenda-se injectar
1-2 cc de soro fisiológico e reaspirar (Kaufman JA et al, 2004). Deverá efectuar-se
biopsia histológica com agulha do tipo Tru-Cut num mesmo tempo quando
se suspeite de lesão sólida (Baum S et al, 2006; Kandarpa K et al, 2002).
Caso o aspecto macroscópico do aspirado não seja francamente purulento deverá efectuar-se coloração Gram imediata (Baum S et al, 2006; Kaufman JA
et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002), aspirando-se apenas 2-3 cc de líquido de modo a
não colapsar a cavidade previamente à introdução do cateter: abundantes
leucócitos e bactérias indicam abcesso, abundantes leucócitos e ausência de
bactérias podem resultar da antibioterapia instituída, e ausência de leucócitos e abundantes bactérias pode encontrar-se em pacientes imunodeprimidos ou na aspiração inadvertida de uma ansa intestinal (Baum, S et al, 2006).
Caso o aspecto macroscópico do aspirado não seja francamente purulento e não seja possível confirmar a sua natureza por meio de coloração
Gram imediata, deverá decidir-se caso a caso a necessidade de introdução
de cateter de drenagem (Waldman DL et al, 2004; Kaufman JA et al, 2004), pesando na
decisão critérios clínico-analíticos (Kaufman JA et al, 2004). Deve aspirar-se a colecção com a agulha fina o mais completamente possível caso se opte por
não introduzir cateter (Waldman DL et al, 2004).
CUIDADOS PRÉ-PROCEDIMENTO

Deve-se estabelecer jejum de 4-6 horas (Kandarpa K et al, 2002) e corrigir
coagulopatias e alterações hidroelectrolíticas graves (Baum S et al, 2006; Kaufman
JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002).
Deve ser instituída antibioterapia profilática endovenosa (Kandarpa K et al,
2002), com base em resultados de hemocultura ou, no caso de estes serem
negativos, empírica e de largo espectro, que inclua anaeróbios (Kaufman JA
et al, 2004); esta será adaptada segundo os resultados microbiológicos de
sensibilidade (Baum S et al, 2006).
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Apesar da maioria dos casos ser efectuada apenas sob anestesia local
uma via endovenosa patente (20 Gauge ou maior) (Kandarpa K et al, 2002) é também fulcral para aplicar sedação consciente e outros fármacos eventualmente
necessários durante o procedimento (necessita de monitorização dos parâmetros vitais no peri- e no pós-procedimento imediato) (Baum S et al, 2006; Rypens
F et al, 2007). Pode ocasionalmente ser necessário efectuar o procedimento sob
anestesia geral, como no caso de crianças muito queixosas (Rypens F et al, 2007).
Deve ser obtido consentimento informado assinado previamente a todos os procedimentos de drenagem percutânea (Kandarpa K et al, 2002).
MÉTODO IMAGIOLÓGICO DE DRENAGEM

Idealmente um abcesso deverá ser drenado percutaneamente na altura do seu diagnóstico imagiológico, utilizando-se na drenagem o método
imagiológico que melhor defina uma via de acesso segura (Baum S et al, 2006;
Kaufman JA et al, 2004).
A ecografia é particularmente útil na drenagem de abcessos superficiais
e de grande volume (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004), naqueles drenados
por via transvaginal ou transrectal e também, devido à sua portabilidade,
em pacientes pós-cirúrgicos ou dos Cuidados Intensivos, permitindo efectuar
a drenagem à cabeceira (Kandarpa K et al, 2002). Tal como referido é igualmente
preferida em crianças e grávidas. Pode não definir adequadamente ansas não
distendidas que se encontrem no trajecto percutâneo, aparentemente seguro,
escolhido (Baum S et al, 2006), mas permite angulações únicas (Maher MM et al, 2004).
A TC é de primeira escolha nos restantes casos (Baum S et al, 2006), insuperável em topografias profundas (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004). A fluoroscopia
em tempo real e as angulações positivas e negativas da “gantry” simplificam
e agilizam os procedimentos (Maher MM et al, 2004).
Muitos abcessos são diagnosticados por TC sendo, do ponto de vista
prático, mais lógico drená-los na altura do diagnóstico mesmo que sejam
ecograficamente acessíveis (Kaufman JA et al, 2004).
VIA DE ACESSO SEGURA

A via de acesso escolhida deverá ser a via mais curta e directa até à
colecção que não transgrida estruturas vitais (Kandarpa K et al, 2002). São várias
as opções:
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A via de acesso transperitoneal anterior (Figura 43) é confortável para
o paciente, sendo particularmente útil em abcessos adjacentes à parede
abdominal anterior (Kaufman JA et al, 2004). Apresenta o risco potencial de contaminação da cavidade peritoneal em abcessos do retroperitoneu ou extraperitoneais (Baum S et al, 2006) e de lesão dos vasos epigástricos superiores e
inferiores (Baum S et al, 2006; Maher MM et al, 2004).

A

B

C

Figura 43: A. Paciente do sexo masculino com colecção pélvica superficial anterior secundária a
DC. TC com contraste EV demonstra realce parietal e gás endocavitário. B. Abordagem
percutânea transperitoneal anterior visualizando-se trocar no seio da colecção. C. Cateter
no seio da cavidade após aspiração e lavagem exaustivas. Esvaziamento quase completo
da colecção.

A via de acesso retroperitoneal (Figura 44) é, sempre que possível, preferida na drenagem de colecções nesta topografia de modo a reduzir o risco
de contaminação peritoneal (Kandarpa K et al, 2002).
As vias de acesso transrectal e transvaginal são úteis em colecções
adjacentes ao recto e à vagina respectivamente. A via transrectal é pouco dolorosa, sendo o oposto verdade para a via transvaginal, na qual se
aconselha sedação consciente e anestesia local generosa (Baum S et al, 2006;
Kaufman JA et al, 2004; Maher MM et al, 2004). Os cateteres introduzidos podem ser
expulsos com o aumento da pressão intra-abdominal, como no caso de tosse ou de defecação, pelo que se devem utilizar exclusivamente cateteres
com sistema de fixação interna do tipo “locking” (Baum S et al, 2006; Kaufman JA
et al, 2004); nos pacientes acamados não será necessário outro tipo de fixação, devendo suturar-se o cateter à pele assim que os pacientes iniciem a
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Figura 44: A. Paciente do sexo masculino com abcesso retroperitoneal centrado ao espaço pararrenal
anterior esquerdo. TC axial com contraste EV revela realce parietal. B. Reformatação
multiplanar coronal revela realce parietal e gás endocavitário. C. Cateter do tipo APDL
montado em cânula de suporte e estilete (trocar), introduzido na colecção por via
retroperitoneal, com acesso percutâneo posterolateral esquerdo. D. Após retirada da
cânula de suporte e do estilete visualiza-se cateter de drenagem enrolado no seio da
colecção. E. Após aspiração e lavagem exaustivas da cavidade confirma-se esvaziamento
quase completo da colecção.

deambulação (Baum S et al, 2006). Nenhuma das vias permite a introdução de
cateteres de perfil elevado (Kandarpa K et al, 2002), recomendando-se perfil máximo de 10 French. Podem utilizar-se ambas as técnicas de punção abaixo
descritas (Kaufman JA et al, 2004).
A via de acesso transglútea (Figura 45) permite puncionar abcessos
pélvicos profundos através da grande chanfradura isquiática (Kaufman JA et
al, 2004; Kandarpa K et al, 2002), que é atravessada pelo nervo isquiático, pelos
vasos glúteos superiores e inferiores, pelo nervo glúteo superior, pelo nervo cutâneo posterior da coxa, pelo nervo obturador interno e pelos vasos
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Figura 45: A. Paciente do sexo feminino com abcesso na loca cirúrgica pós-ressecção anterior do
recto. TC com contraste EV revela realce parietal e gás endocavitário. B. Cateter do tipo
APDL enrolado na colecção, introduzido por via transglútea, com acesso percutâneo
infrapiriforme, transligamento sacroespinoso, parassagrado.

pudendos internos (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004). O ponto de entrada
com menor risco de lesar estruturas nervosas e vasculares é através do
ligamento sacroespinoso, medialmente (Baum S et al, 2006; Maher MM et al, 2004);
quando tal não for possível uma punção justa-sagrada, caudalmente (se
possível) ou através do músculo piriforme, é uma boa opção (Baum S et al,
2006; Waldman DL et al, 2004; Kaufman JA et al, 2004; Maher MM et al, 2004) dado a grande
maioria das estruturas neurovasculares se situarem cranialmente e lateralmente a este (Waldman DL et al, 2004); persiste no entanto o risco potencial de
transgressão de vasos glúteos (Baum S et al, 2006). A complicação mais comum
é a dor (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Kaufman JA et al, 2004), geralmente
ligeira e auto-limitada (Baum S et al, 2006). Permite a introdução de cateteres
de elevado perfil na pélvis (Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002).
A via de acesso pré-sagrada utiliza-se em pacientes com colecções
nesta topografia sujeitos a ressecção abdomino-perineal prévia. Caracteriza-se por acesso percutâneo subcoccígeo, através da fenda nadegueira
(Kaufman JA et al, 2004).
TÉCNICA DE PUNÇÃO

Nas colecções de grandes dimensões (Kandarpa K et al, 2002), com via de
acesso segura e sem órgãos vitais adjacentes recomenda-se a técnica de
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trocar em “tandem”: a agulha utilizada na aspiração diagnóstica inicial é

deixada no seio da colecção como guia; o cateter de drenagem, montado
coaxialmente com cânula de suporte rígida e com estilete, é introduzido
em paralelo, pelo mesmo trajecto (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Kandarpa
K et al, 2002); puncionado o lúmen da colecção retira-se o estilete e aspiramse, pela cânula de suporte rígida, 1-2 cc de líquido para confirmar posição
endocavitária; termina-se enrolando o cateter na cavidade usando a cânula
de suporte como trocar (Kandarpa K et al, 2002). É necessária dissecção adequada da pele e do tecido celular subcutâneo (Kaufman JA et al, 2004). A introdução
de cateter com técnica de trocar pelas vias transvaginal ou transrectal é
efectuada através de bainha “peel-away” montada na sonda ecográfica
endocavitária por meio de elásticos de borracha, e sob controlo ecográfico
endocavitário exclusivo (Kaufman JA et al, 2004).
A técnica de Seldinger é aconselhada em colecções pequenas (Kandarpa
K et al, 2002), com via de acesso difícil ou com órgãos vitais adjacentes: através da agulha do tipo Chiba 20-22 Gauge da aspiração diagnóstica inicial
selectiva-se a cavidade com fio-guia 0,018”, que se troca por fio-guia de
suporte 0,038” após dilatação fascial do trajecto; o cateter de drenagem,
montado coaxialmente com cânula de suporte rígida, é enrolado na colecção sobre este fio-guia de suporte (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Rypens
F et al, 2007; Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002). A possibilidade de controlo
fluoroscópico após a punção inicial facilita os passos seguintes, como se recomenda nas vias transvaginal ou transrectal em que a punção é efectuada
através de guia direccional montado na sonda ecográfica endocavitária,
seguida de selectivação da cavidade e restante procedimento sob controlo
fluoroscópico (Kaufman JA et al, 2004).
É de boa prática posicionar o cateter em topografia dependente no
seio da colecção, facilitando a sua evacuação completa, e assegurar-se de
que todos os orifícios laterais do cateter se encontram no lúmen desta, de
modo a não contaminar os espaços anatómicos vizinhos (Baum S et al, 2006).
SELECÇÃO DO CATETER

A natureza da colecção e a patologia de base regem a escolha do tipo
de cateter:
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Em colecções fluidas, pouco viscosas, e com um volume estimado de
drenagem inferior a 100 cc/dia recomendam-se cateteres de lúmen interno
único (do tipo “nonsump”) e de baixo-médio perfil (diâmetro menor que 12
French) (Baum S et al, 2006).
Em colecções marcadamente espessas, ou quando o volume estimado
de drenagem ultrapasse os 100 cc/dia, recomendam-se cateteres de lúmen
interno duplo (do tipo “sump”) e de elevado perfil (diâmetro maior que 12
French) (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).
Os cateteres com sistema de fixação interna (do tipo “locking”) facilitam a sua fixação no lúmen da cavidade, sendo indispensáveis em abcessos drenados pelas vias transvaginal e transrectal (Baum S et al, 2006; Kaufman JA
et al, 2004).
CUIDADOS PÓS-PROCEDIMENTO

O maior benefício da drenagem percutânea é conseguido no imediato,
com evacuação completa e lavagem abundante da cavidade, devendo-se
injectar e aspirar soro fisiológico de forma lenta e constante (Baum S et al, 2006;
Waldman DL et al, 2004; Rypens F et al, 2007; Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002) até
que o aspirado retorne limpo, e reavaliar imagiologicamente para confirmar a evacuação completa ou a necessidade de reposicionamento ou de
introdução de novos cateteres (Baum S et al, 2006; Rypens F et al, 2007; Kandarpa K et
al, 2002).
Nos abcessos abdominais a drenagem livre tem a mesma taxa de sucesso que a drenagem por vácuo (Baum S et al, 2006; Rypens F et al, 2007; Kaufman JA
et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002), sendo nossa opção a primeira.
Existem vários métodos de fixação cutânea do cateter, desde a sutura
cutânea simples até sistemas de fixação comerciais específicos (Baum S et al,
2006; Kaufman JA et al, 2004). Um método confortável para o paciente consiste
em colar um disco de ostomia na pele sobre o cateter e um pedaço de fita
adesiva no cateter junto à pele; a fita adesiva é então suturada aos bordos do disco de ostomia; consegue-se boa fixação do cateter e o disco de
ostomia protege a pele adjacente em caso de extravasamento peri-cateter
(Kaufman JA et al, 2004).
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Não são raros os potenciais problemas relacionados com o cateter após
a sua introdução, cuja identificação precoce e correcção rápida é possível,
na grande maioria das vezes, à cabeceira do paciente, pelo que as visitas
diárias à enfermaria, em colaboração activa com o Clínico responsável, são
tarefa essencial do Radiologista de Intervenção (Baum S et al, 2006; Kaufman JA
et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002) aumentando a taxa de sucesso e reduzindo os
tempos de internamento (Baum S et al, 2006).
Preconiza-se lavagem da cavidade (Rypens F et al, 2007) com 10 cc de soro
fisiológico de 8/8 horas nos primeiros dias nas colecções espessas (Baum S
et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Kaufman JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002), reduzida
gradualmente para lavagem diária (Baum S et al, 2006).
RETIRADA DO CATETER

O estado clínico do paciente, o volume de drenagem diária e as características macroscópicas do líquido drenado ditam a altura de retirada do
cateter, e devem ser avaliadas no decurso das visitas diárias à enfermaria
preconizadas (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).
A defervescência, com resolução da febre e da leucocitose, ocorre geralmente em 48 horas; a sua ausência impõe reavaliação imagiológica para
despiste de loculação ou de abcesso ainda não drenados (Baum S et al, 2006;
Waldman DL et al, 2004). O retorno do apetite é um sinal inestimável de melhoria
clínica (Kaufman JA et al, 2004).
O volume de drenagem diária deve reduzir progressivamente e, quando inferior a 10 cc/dia com cateter patente, sugere evacuação completa
(Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004); volumes persistentemente elevados ou
aumento súbito destes sugere fistulização, impondo realização de abcessograma transdreno e estudo radiográfico intestinal com contraste endoluminal (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Lambiase RE et al, 1988; Rypens F et al, 2007;
Kaufman JA et al, 2004).
O aspecto macroscópico do líquido drenado deve progredir gradualmente de purulento para não purulento (Baum S et al, 2006).
O controlo imagiológico previamente à retirada do cateter deverá ser
efectuado consoante a evolução clínica (Baum S et al, 2006; Rypens F et al, 2007) e a
familiaridade com a técnica e os resultados esperados desta, podendo ser

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | TÓPI COS de relevânc ia clín i ca

150

preterido em muitos casos, nomeadamente em colecções simples e uniloculares, sem fistulização (Baum S et al, 2006).
COMPLICAÇÕES

As complicações resultantes da drenagem percutânea são raras (010%) (Waldman DL et al, 2004; Kaufman JA et al, 2004), maioritariamente minor e na
sua grande maioria possíveis de resolução conservadora pelo próprio Radiologista de Intervenção (Kaufman JA et al, 2004).
A dor e a ansiedade são minimizadas com uma explicação clara do
procedimento e seus objectivos e com sedoanalgesia adequada (Kaufman JA
et al, 2004).
A hemorragia é geralmente minor e auto-limitada, sendo prudente
introduzir cateteres de menor perfil em topografias hipervasculares (Kaufman
JA et al, 2004); pode efectuar-se embolização arterial transcateter (Kaufman JA et
al, 2004) ou do próprio trajecto percutâneo quando major (Baum S et al, 2006).
A bacteremia, com calafrios, é frequente mas a septicemia não (Baum S
et al, 2006). O risco é minimizado evitando sobredistender a cavidade durante
o procedimento de drenagem ou nas primeiras lavagens, e instituindo antibioterapia endovenosa adequada (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Kaufman
JA et al, 2004). Deve efectuar-se o procedimento de drenagem com técnica
estéril (Waldman DL et al, 2004).
A lesão de órgãos no trajecto é evitada pela escolha acertada de via
de acesso segura controlada pelo método imagiológico adequado (Waldman DL
et al, 2004). A transfixação intestinal com agulha fina é praticamente inócua.
Caso esta ocorra com o cateter de drenagem recomenda-se deixar o cateter no local durante 1-2 semanas para maturação do trajecto fibroso percutâneo e então retirá-lo caso se cumpram os requisitos de retirada descritos
previamente (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004); qualquer extravasamento
de líquido intestinal drenará então pelo trajecto percutâneo fibroso até à
pele, sem contaminar a cavidade peritoneal; o trajecto percutâneo fecha
espontaneamente em 12-24 horas caso não haja obstrução intestinal distal. Deve vigiar-se apertadamente a evolução clínica do paciente e considerar intervenção cirúrgica urgente em caso de sinais de peritonite (Kaufman
JA et al, 2004; Kandarpa K et al, 2002).
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› Quais as limitações na drenagem de abcessos abdominais?*
A drenagem percutânea de abcessos abdominais é limitada por vários
factores gerais inerentes a qualquer procedimento invasivo, nomeadamente no que respeita ao estado geral do paciente: deverão ser corrigidas as
alterações graves hidroelectrolíticas, dos parâmetros da coagulação e do
hemograma previamente à drenagem (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).
Consideramos limitações específicas da drenagem de abcessos abdominais, que reduzem a sua taxa de sucesso e impõem eventual terapêutica
cirúrgica complementar, a sua topografia, as suas características e a patologia subjacente.
TOPOGRAFIA

As topografias abdominais desfavoráveis aumentam o grau de dificuldade da técnica de drenagem, sendo no entanto raros os abcessos “inacessíveis” (Maher MM et al, 2004).
A retrocavidade dos epiplons é um espaço potencial de grandes dimensões rodeado pelo fígado, estômago, baço e intestino, sendo frequentemente necessário transfixar um destes órgãos para lhe aceder. A via
trans-hepática é sem dúvida a preferida, devendo o cateter atravessar o
parênquima hepático mais periférico possível que seja compatível com drenagem adequada, preferencialmente o lobo esquerdo; está contra-indicada
em fígados com ectasia das vias biliares ou vascular (Baum S et al, 2006; Maher
MM et al, 2004). A via transgástrica seria a segunda opção (Maher MM et al, 2004).
Abcessos do músculo psoas podem ser drenados por via transperitoneal anterior, como no caso de colecções no seio da pélvis óssea embora
com risco potencial de contaminação peritoneal, ou por via retroperitoneal,
como no caso de colecções na região lombar inferior (Baum S et al, 2006). Em
abcessos com envolvimento simultâneo dos compartimentos psoas e ilíaco

* 	A. Miguel Madureira1 e Paulo Morgado2. 1Assistente Hospitalar de Radiologia do H. S. João, Unidade de Radiologia
Vascular e de Intervenção. 2Assistente Hospitalar de Radiologia do HSJ, Coordenador da Unidade de Radiologia Vascular e
de Intervenção e Assistente Convidado de Imagiologia da FMUP.
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basta geralmente introduzir um cateter em topografia dependente no compartimento ilíaco (Kaufman JA et al, 2004) (figura 46). A TC é o método imagiológico
preferido quer no diagnóstico quer na terapêutica percutânea destes (Baum
S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).

A

B

C

Figura 46: A. Paciente do sexo masculino com abcesso muscular psoas-ilíaco direito secundário a
DC. Cateter do tipo APDL montado em cânula de suporte e estilete (trocar) com acesso
percutâneo ventral transmúsculo iliaco. B. Após retirada da cânula de suporte e do estilete
define-se cateter de drenagem enrolado no lúmen da colecção. C. Após aspiração e
lavagem exaustivas da cavidade confirma-se esvaziamento quase completo da colecção.
Conseguiu-se resolução completa do abcesso psoas-ilíaco com apenas um cateter de
drenagem em topografia dependente no componente ilíaco.

Os abcessos subfrénicos encontram-se numa localização anatómica difícil pela inserção dos folhetos pleurais, que se situa ao nível do 12º arco
costal posterior, do 10º arco costal lateral e do 8º arco costal anterior (Kaufman
JA et al, 2004). O acesso percutâneo deve ser o mais caudal possível, sendo tradicionalmente subcostal, extra-pleural, mas a via intercostal, transpleural,
é justificável (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004) e muitas vezes de primeira
escolha sem aumento significativo do risco de complicações pleurais. A drenagem é geralmente efectuada sob controlo ecográfico (Kaufman JA et al, 2004).
Parece benéfico o uso de cateter com múltiplos orifícios laterais, do tipo biliar, esticado ao longo da colecção (Kandarpa K et al, 2002; Mahe MM et al, 2004).
Os abcessos pélvicos, pela sua localização profunda, no seio da pélvis
óssea, e pelas relações anatómicas complexas desta região são particularmente aliciantes, abordáveis pelas diferentes vias de acesso seguras
descritas na pergunta anterior consoante a sua localização específica (Baum
S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).
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CARACTERÍSTICAS

As colecções simples e uniloculares, sem comunicação entérica, são
sem qualquer dúvida aquelas com maior taxa de sucesso (Baum S et al, 2006;
Waldman DL et al, 2004; Lambiase RE et al, 1988), reportada em diferentes séries de
90-100% (Baum S et al, 2006).
Abcessos entéricos, com fistulização intestinal, podem ocorrer num
contexto pós-cirúrgico, com “leak” anastomótico, ou de perfuração intestinal, em patologias inflamatórias, como a apendicite, a diverticulite e a
DC, ou neoplásicas. Deverão ser suspeitados nestes contextos clínicos pela
presença de contraste oral ou rectal extra-luminal e de longo nível hidroaéreo no seio da colecção na TC diagnóstica (Baum S et al, 2006). Volumes de
drenagem persistentemente elevados, desproporcionais ao tamanho inicial
da colecção, são igualmente suspeitos (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004;
Lambiase RE et al, 1988; Kaufman JA et al, 2004). A taxa de sucesso nestes situa-se
entre 70-90% (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004), com necessidade de drenagens prolongadas (Rypens F et al, 2007).
Deve realizar-se abcessograma transdreno 3-5 dias após a sua inserção, altura em que se deverá poder distender adequadamente a cavidade
residual sem risco de bacteriemia (Baum S et al, 2006); imagens angulares ou
pontiagudas devem ser gentilmente pesquisadas pela injecção de contraste através do cateter de drenagem ou de cateter angiográfico angulado
(Baum S et al, 2006; Lambiase RE et al, 1988).
A drenagem percutânea é geralmente curativa nas fístulas de baixo
débito (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004), em que a comunicação fistulosa é
habitualmente com o cólon (Kaufman JA et al, 2004). Deve posicionar-se o cateter
adjacente ao orifício de comunicação, introduzindo-se se necessário outro
cateter em topografia dependente (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Lambiase
RE et al, 1988), e instituir pausa alimentar (Kaufman JA et al, 2004). O paciente pode
ter alta após a defervescência, efectuando abcessogramas de controlo em
ambulatório com intervalos de 7-14 dias até ao encerramento da comunicação. Este esquema impõe elevada “compliance” dos pacientes, que
deverão manter registo diário do volume de drenagem (Baum S et al, 2006).
As fístulas de alto débito (drenagem superior a 200 cc/dia) (Kaufman JA et
al, 2004) necessitam de terapêutica ainda mais intensiva e prolongada (Baum S
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et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004), comunicando geralmente com o intestino delga-

do (Kaufman JA et al, 2004). Deve excluir-se obstrução intestinal distal e reduzir o
volume das secreções intestinais por meio de intubação nasogástrica (Kaufman
JA et al, 2004) ou nasojejunal ou por meio de gastrostomia. Em fístulas do intestino delgado proximal poderá ser possível inserir tubo nasojejunal distal à
comunicação que permita estabelecer nutrição entérica sem risco de refluxo,
devendo nos restantes casos ser instituída nutrição parentérica total (Baum S
et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004), com o intuito de reduzir o conteúdo, o peristaltismo e a flora intestinais (Lambiase RE et al, 1988). Deve introduzir-se um cateter
do tipo “sump” e de elevado perfil em topografia dependente no lúmen da
colecção e outro no seio da comunicação fistulosa, ocluindo-a; este último é
gradualmente substituído por cateteres de perfil mais baixo que vão sendo
lentamente retraídos de modo a permitir o encerramento da fístula (Baum S et al,
2006). Nos casos em que a comunicação não encerra ou em que o abcesso recorra, e que necessitem de terapêutica cirúrgica complementar, a temporização obtida, com estabilização do paciente e com redução da extensão cirúrgica, possibilitando anastomose primária, justificam seguramente a drenagem
percutânea prévia (Baum S et al, 2006; Lambiase RE et al, 1988; Kaufman JA et al, 2004).
Nas colecções complexas, com loculações ou com conteúdo marcadamente espesso, como é o caso dos hematomas infectados, pode ser efectuada terapêutica fibrinolítica intra-cavitária (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al,
2004; Maher MM et al, 2004), que não tem efeitos deletérios nos parâmetros de
coagulação séricos (Kaufman JA et al, 2004). Consiste na instilação de fibrinolítico
pelo cateter previamente introduzido, que se encerra temporariamente (1-2
horas) e se reabre de seguida para drenagem livre, repetida duas a três vezes ao dia durante dois a três dias (Baum S et al, 2006). Pode igualmente tentarse a destruição mecânica dos septos com fio-guia na altura da introdução do
cateter de drenagem ou introduzir vários cateteres em locas independentes
(Baum S et al, 2006).
PATOLOGIA DE BASE

A taxa de sucesso da drenagem de abcessos abdominais é seguramente influenciada pela gravidade do atingimento parietal do intestino envolvido e pela presença de estenoses intestinais distais, ambas frequentes
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em pacientes com DC (Figura 47). Tal como noutras patologias inflamatórias
intestinais a drenagem consegue geralmente a cura dos abcessos, com ou
sem comunicação entérica demonstrável, quando a parede intestinal mantém viabilidade e não existam estenoses luminais distais (Baum S et al, 2006;
Kaufman JA et al, 2004). No caso contrário permitirá cirurgia electiva num único
passo e em condições médicas optimizadas (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al,
2004; Lambiase RE et al, 1988; Rypens F et al, 2007). A taxa de sucesso nos abcessos
secundários à DC varia entre 70-100% (Baum S et al, 2006; Kaufman JA et al, 2004).
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Figura 47: A. Paciente do sexo masculino com abcesso em topografia pélvica profunda secundário a
DC. TC com contraste EV revela realce parietal e gas endoluminal. B. Cateter do tipo APDL
introduzido por via transglútea, com acesso percutâneo infrapiriforme, transligamento
sacroespinoso, parassagrado. C. Cateter no seio da cavidade, com esvaziamento quase
completo após aspiração e lavagem exaustivas.

Abcessos pós-cirúrgicos devem-se a “leak” anastomótico e são frequentemente curados exclusivamente por drenagem percutânea, com taxas de sucesso reportadas à volta de 80% (Baum S et al, 2006).
Num contexto de neoplasia a drenagem é lícita numa lógica de estabilização de pacientes críticos ou de restrição da extensão da cirurgia (Baum S
et al, 2006; Maher MM et al, 2004).
Conclusão

Apesar das limitações referidas a drenagem percutânea, pela menor
morbilidade e mortalidade, menores custos monetários e complicações, taxas
de sucesso superiores e melhor aceitação pelos pacientes que a alternativa cirúrgica, e efectuada na grande maioria das vezes apenas com anestesia local,
tornou-se na terapêutica de primeira escolha dos abcessos abdominais e pélvicos (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al, 2004; Kaufman JA et al, 2004), quer na população
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adulta quer na população pediátrica (Rypens F et al, 2007). Nos últimos 10-15 anos
as suas indicações expandiram-se, sendo actualmente indicada não só nos
abcessos simples, uniloculados, sem fistulização entérica e com fácil via de
acesso, mas também num grande número de abcessos complexos, incluindo
colecções multiloculadas, com comunicação fistulosa, hematomas, abcessos
pancreáticos, entéricos e esplénicos, e abcessos em topografias de difícil acesso, como a pélvis e as regiões subdiafragmática e retroperitoneal (Kaufman JA et
al, 2004). Os casos cirúrgicos beneficiam da temporização conseguida, levados
a cabo num único passo e com menor extensão (Baum S et al, 2006; Waldman DL et al,
2004; Lambiase RE et al, 1988; Rypens F et al, 2007; Kaufman JA et al, 2004).

› Quando suspeitar de um abcesso num Rx
abdominal simples?*
Os abcessos são lesões com densidade de tecidos moles na radiografia
abdominal simples. Podem ser identificados pelo deslocamento de estruturas adjacentes como a elevação de uma hemicúpula diafragmática por um
abcesso subfrénico, deslocamento do duodeno por um abcesso pancreático
ou do cólon por um abcesso paracólico ou ainda pela ausência de visualização de linhas de gordura normais. É frequente conterem gás que pode
ser em pequena quantidade tipo pequenas bolhas e simular resíduos fecais
ou em grande quantidade, com níveis hidro-aéreos na radiografia com raio
horizontal, podendo simular gás numa ansa intestinal normal ou dilatada.
Os abcessos intra-abdominais podem ser classificados anatomicamente como intraperitoneais, retroperitoneais ou viscerais (Goldman R et al, 1983),
com uma frequência relativa de cerca de 36%, 38% e 26%, respectivamente (Altemeir WA et al, 1973). As causas mais frequentes são os traumatismos,
cirurgia abdominal recente e perfuração do tracto gastrintestinal por doença péptica ou diverticular.
* com a colaboração de Ana Sofia Preto. Interna Complementar de Radiologia, HSJ, Porto
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O diagnóstico através de radiografia abdominal simples de um abcesso
depende de vários factores, sendo essencial um conhecimento detalhado
da anatomia do peritoneu, dos seus espaços e reflexões.
A presença de pequenas bolhas de ar fora do lúmen intestinal, sem
alteração da sua posição em exames seriados é muito sugestiva de abcesso
(Figura 48). Outros achados incluem a presença de ar livre intraperitoneal e
extravazamento extraluminal de contraste oral. É possível o diagnóstico
através de radiografia simples de um grande número de abcessos mas a
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Figura 48: DC e abcesso retroperitoneal. A. Na
radiografia abdominal simples não são aparentes
alterações significativas, assinalando-se apenas
a presença de pequena bolha de ar em topografia
paravertebral direita (seta). B. Na imagem axial de
TC identifica-se claramente um abcesso no músculo
psoas direito com pequena bolha de ar no seu interior
(seta curva), em íntimo contacto (seta fina) com
ansa intestinal de paredes espessadas (seta grossa).
C. Reconstrução MPR de TC demonstra claramente
a extensão longitudinal do abcesso do músculo
psoas (seta dupla), com diminuta bolha de ar na sua
porção superior.
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ecografia e a TC são actualmente fundamentais na confirmação do diagnóstico e na correcta avaliação da sua extensão (Figura 49).
Em ecografia um abcesso apresenta-se como uma colecção líquida
com parede (Figura 37, pág. 135). O seu interior pode ser anecogéneo ou ter
alguns ecos de baixa intensidade e eventualmente pequenas bolhas de ar.
Em TC os abcessos são colecções com densidade hidríca e captação periférica do produto de contraste (Figura 49). Em RM os abcessos também evidenciam realce periférico após contraste e caracteristicamente apresentam
hipossinal nas sequências de ponderação T1 e hipersinal em T2 (Figura 50).
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Figura 49: DC e abcessos retroperitoneais. A. Na
radiografia abdominal simples efectuada em decúbito dorsal
identifica-se dreno abdominal à direita. É difícil afirmar
se existe ar fora das ansas intestinais. B. Imagem axial
de TC revela abcesso volumoso no músculo psoas direito,
com cateter no seu interior (seta curva). Identifica-se ainda
abcesso com nível hidroaéreo na parede abdominal anterior
(seta grossa). Observam-se duas ansas intestinais de
paredes espessadas (setas finas), com pequenos trajectos
fistulosos para a raiz do mesentério. C. Recontrução MPR
coronal em que se pode apreciar a extensão longitudinal
do abcesso (seta dupla). Ansa ileal de paredes espessadas
(seta grossa), traduzindo envolvimento pela doença.
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Figura 50: DC. A. Imagem no plano coronal em sequência de ponderação T2 (HASTE) revela aumento
difuso da intensidade de sinal dos músculos psoas (seta) e ilíaco (seta curva) direitos
comparativamente ao lado contralateral, com imagens centrais alongadas de hipersinal
traduzindo componente líquido. B. Imagem axial, ponderação T1 com supressão de gordura
e após contraste endovenoso. Observam-se três abcessos com captação periférica do
produto de contraste, um no músculo ilíaco direito (seta curva), outro no músculo psoas
direito (seta longa) e o último imediatamente abaixo da parede abdominal anterior ao
nível da linha média (seta grossa).

› É a radiografia abdominal simples útil na
avaliação da extensão das lesões na CU
grave/fulminante?*
Os achados radiológicos da CU na radiografia abdominal simples estão
descritos na literatura desde há longa data (Rice RP, 1968). É típico o espessamento da parede de cerca de 3 a 4 mm mas que por vezes pode chegar aos
10 mm, produzindo o clássico aspecto de “thumbprinting” (ou “dedadas”)
* com a colaboração de Nuno P. Silva. Interno Complementar de Radiologia, HSJ, Porto
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(Figura 51). A irregularidade da mucosa é outro achado encontrado frequentemente em pacientes com colite. Quando observada conjuntamente com
o espessamento da parede é quase sempre diagnóstica de colite.
Nos doentes com CU crónica inactiva é típico encontrar-se um cólon
curto e sem haustras, com uma superfície mucosa lisa (cólon em “cano de
chumbo”).
De certo modo, podemos afirmar que o grau de irregularidade da mucosa expressa o grau de actividade da colite, desde a superfície lisa e sem
haustras da CU crónica inactiva até ao aspecto muito heterogéneo e pseudopolipóide no megacólon tóxico (Roggeveen MJ et al, 2006).
Nos casos de colite grave a colonoscopia e o clister opaco estão contraindicados devido ao risco aumentado de perfuração (Scotiniotis I et al, 2002). Por
outro lado, nenhuma destas técnicas permite avaliar a extensão transmural
da doença. Deste modo a TC surgiu assim como um método de primeira
linha na avaliação das complicações intraperitoneais da CU como
os abcessos, fístulas e perfuração
(Gore RM et al, 1996).
A radiografia abdominal simples não tem sensibilidade suficiente para fazer o seguimento
dos pacientes com CU grave/fulminante pelo que deverá ser obtida apenas na altura do diagnóstico
inicial, em pacientes que estejam
a melhorar clinicamente ou sempre que não haja possibilidade de
efectuar TC.
Nos pacientes com megacólon tóxico a TC permite detectar
adelgaçamento da parede, pequenas perfurações clinicamente in- Figura 51: CU grave. Radiografia abdominal simples
suspeitas e pneumatose intestinal
revela franco espessamento da parede
de todo o cólon com aspecto típico em
(Siskind BN et al, 1985). A TC é assim
“dedadas” (setas).
o método de eleição na avaliação
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dos doentes com radiografias abdominais simples estáveis e deterioração
clínica, permitindo determinar qual a urgência da cirurgia.
Os achados da fase inicial da CU (padrão granular da mucosa) estão
abaixo do limiar de resolução espacial da TC. Nas fases mais avançadas (Figura 52) podemse
identificar
A
B
pseudopólipos,
espessamento
moderado
da parede com
redução do calibre e aspecto “em alvo”
(estratificação
mural) devido
a infiltração por
C
D
gordura da submucosa. É ainda
característico a
redução do calibre do recto e
o alargamento
do espaço présagrado (Figura
52D). Os critérios
que permitem
Figura 52: CU grave. A. Imagem de TC no plano axial revela espessamento
o
diagnóstico
moderado da parede do cólon ascendente, transverso e descendente
diferencial com
(setas). A gordura envolvente não se apresenta densificada, o que apoia
a DC do cólon
mais o diagnóstico de CU e não colite de Crohn. B. Reconstrução MPR no
estão indicados
plano coronal. Franca distensão do cólon transverso com espessamento
na Tabela 25.
da parede e irregularidade da mucosa, com pequenos pseudopólipos
(setas) fazendo procidência para o lúmen. C. Reconstrução MPR coronal.
Espessamento difuso e contínuo da parede do cólon ascendente (seta curta)
e descendente (seta longa). D. Reconstrução MPR sagital. Espessamento
da parede do recto e sigmóide com redução do seu calibre (setas) e
aumento do espaço pré-sagrado (seta curva).
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Tabela 25. Diagnóstico diferencial entre CU e DC do cólon
Critério

DC do cólon

CU

Espessura da parede

11 mm

8 mm

Contorno externo do cólon

Irregular (80%)

Liso e regular (95%)

Recto

Normal

Calibre reduzido

Espaço pré-sagrado

Normal

Alargado

Adaptado de Gore RM, 1996

› Como diagnosticar uma fístula enterovesical? Qual o melhor método?
As fístulas enterovesicais são uma comunicação anormal entre a bexiga e o intestino relacionadas com diversas patologias inflamatórias e neoplásicas (Kavanagh D et al, 2005). Os sintomas clássicos são a pneumatúria,
fecalúria e infeccções urinárias recorrentes. A diverticulite é o factor causal
em cerca de dois terços dos casos, sendo as neoplasias, radioterapia e DC
fistulizante responsáveis pelos restantes.
Cerca de 5 a 20% dos doentes com DC desenvolvem complicações no
tracto genito-urinário, sendo o mais frequente o envolvimento da bexiga
(Merine D et al, 1989).
O diagnóstico de fístula enterovesical é primordialmente clínico, sendo a pneumatúria e/ou fecalúria consideradas patognomónicas, desde que
excluída a instrumentação da bexiga, cistite enfisematosa e infecção do
tracto urinário por microrganismo produtor de gás (Daniels IR et al, 2002). No
entanto, nem todos os pacientes com fístulas apresentam estes sintomas,
pelo que são necessários exames para confirmar o diagnóstico e estabelecer a origem da fístula.
Numa série de 42 doentes com fístulas enterovesicais publicada em 2002
(Daniels IR et al, 2002) a taxa de positividade das técnicas usadas foi de 89% para
a cistoscopia, 86% para a citologia de urina, 65% para o clister opaco, 55%
para a TC, 35% para a urografia endovenosa e 27,5% para a cistografia. Im-
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porta realçar que este estudo se baseou em doentes observados no período
compreendido entre 1987 e 1999, o que ajuda a perceber a baixa eficácia
diagnóstica da TC. Estes autores defendem a cistoscopia e citologia da urina
como métodos de primeira linha e a TC e clister opaco como exames de segunda linha para determinar a etiologia da fístula e planeamento da cirurgia.
Numa série posterior de 30 doentes com fístula enterovesical (Kavanagh
D et al, 2005) e com a mesma metodologia do trabalho anterior, a eficácia
diagnóstica das diferentes técnicas foi de 80% para a TC, 87,5% para a cistoscopia, 54,5% para a endoscopia e 50% para o clister opaco. Baseados
nestes resultados os autores defendem a realização de TC como método
diagnóstico de eleição antes da cirurgia. É interessante referir que nesta
série apenas 50% dos doentes apresentavam os sinais clínicos clássicos de
pneumatúria, fecalúria e ITU recorrentes.
Num grupo de 20 doentes com fístula enterovesical estudados por TC
(Goldman SM et al, 1984) os achados mais frequentes foram: presença de ar intravesical (90%), passagem de contraste oral ou rectal para a bexiga (20%),
espessamento focal da parede da bexiga (90%), espessamento da parede intestinal adjacente (85%) e presença de massa extraluminal contendo
frequentemente ar (75%). Segundo estes autores a TC deve ser o estudo
radiográfico inicial em pacientes com suspeita de fístula enterovesical.
Solem e colaboradores (Solem CA et al, 2002) numa revisão de 78 pacientes
concluíu que a cistoscopia e TC são os métodos mais eficazes no diagnóstico de fístula enterovesical.
Em RM as fístulas inflamatórias apresentam tipicamente hipersinal linear nas sequências de ponderação T2 com zona envolvente de hipossinal
que representa fibrose ou tecido de granulação (Solem CA et al, 2002). Após
contraste endovenoso os trajectos fistulosos evidenciam hipossinal central
rodeado por um anel de realce periférico. As fístulas muito pequenas (diâmetro inferior a 3 mm) podem não apresentar a área central de hipossinal
e manifestam-se apenas como uma estrutura linear com hipersinal ou sinal
intermédio nas sequências T1 após gadolíneo ou T2.
Num estudo com 20 doentes em que se avaliou o papel da RM na detecção de fístulas intestinais, não perianais, a RM demonstrou uma sensibilidade de 78,6%, uma especificidade de 75% e uma eficácia de 77,2% (Schmidt
S et al, 2007).
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Existem outros métodos de diagnóstico como a utilização de carvão
activado, ingestão de corantes ou outros marcadores, pesquisa de material
vegetal na urina e teste de Bourne, entre outros, que ultrapassam o âmbito
desta revisão.
Com base nos estudos atrás apresentados podemos concluir em relação aos estudos imagiológicos que actualmente a radiografia abdominal
simples e urografia endovenosa não têm qualquer papel no estudo destes
pacientes.
A cistografia convencional (Figura 53) e clister opaco/trânsito intestinal
são métodos de segunda linha, devendo ser efectuados quando não existir
possibilidade de fazer TC.
A TC multicorte é actualmente o método radiológico de primeira linha
na avaliação de doentes com suspeita de fístula enterovesical pois permite
detectar diminutas quantidades de ar na bexiga (Figura 54) e delimitar bem
o trajecto fistuloso (Figura 55). Como vantagem adicional refere-se o facto de
permitir durante o mesmo exame efectuar um estadiamento de eventual
processo neoplásico ou avaliar a extensão e manifestações extra-intestinais de eventual doença inflamatória (diverticulite, DC).
A RM é uma técnica promissora e uma boa alternativa à TC nos centros
em que esteja disponível.

A

B

Figura 53: Fístula colovesical em paciente com neoplasia do sigmóide. A. RAS revela clips de
prévia cirurgia (setas). B. Cistografia demonstra a passagem do produto de contraste da
bexiga para o sigmóide (setas finas). Presença de balão de algália no interior da bexiga
(seta grossa).
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Figura 54: Fístula enterovesical.
Imagem de TC axial permite identificar
diminuta bolha de ar no interior da
bexiga, traduzindo a presença de fístula
enterovesical.

A

B

C

D

Figura 55: Fístula colovesical em paciente com neoplasia do sigmóide (mesmo paciente da Fig.
53). Imagens de TC no plano axial (A-D) revelam sigmóide distendido e preenchido
com fezes (seta grossa) e pequeno trajecto fistuloso com origem na vertente esquerda
do sigmóide (seta fina) e que se dirige para a bexiga (asterisco). Assinala-se ainda a
presença de pequena hérnia na parede abdominal (seta curva em A).
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› Como diagnosticar por métodos radiológicos uma fístula duodenocólica?*
As neoplasias do cólon e a DC são as causas mais frequentes de fístula
duodenocólica (Welch JP et al, 1977). Podem ser causas mais raras de fístula
duodenocólica a perfuração de divertículo duodenal, perfuração de úlcera
duodenal e lesão iatrogénica do duodeno e cólon durante cirurgia gástrica
(Xenos ES et al, 1999).
Os sintomas mais frequentes são a perda de peso, dor abdominal e
diarreia. Os vómitos fecalóides são muito sugestivos mas muito raros (El-Haij
II et al, 2007).
As manifestações clínicas das fístulas duodenocólicas relacionam-se
com a passagem do conteúdo cólico para o duodeno, o que leva a quadro
de malabsorção com esteatorreia, diarreia, desidratação, desequilíbrios
electrolíticos e hipoalbuminemia. A dor é frequente, de tipo cólica, localizada ao epigastro ou hipocôndrio direito, sendo acompanhada por náuseas
e vómitos. O vómito fecalóide, tal como referido anteriormente é raro,
provavelmente devido ao efeito de barreira do piloro.
O diagnóstico é feito habitualmente através de estudos contrastados.
O clister opaco é descrito na literatura como mais eficaz do que o trânsito intestinal, com uma sensibilidade de 85-95% (Pichney LS et al, 1992). A TC
multicorte, ao permitir obter imagens multiplanares com grande resolução
espacial e sem sobreposição das estruturas deverá ter um papel cada vez
mais importante na avaliação destes pacientes. Tipicamente observa-se um
pequeno trajecto linear irregular, preenchido ou não com pequena quantidade de líquido, entre duas ansas intestinais com paredes ligeiramente
espessadas (Figura 56). A administração de contraste positivo rectal ou oral
é importante pois permite estabelecer de modo inequívoco a presença de
fístula (Figura 57).

* com a colaboração de Rui Cunha. Assistente Hospitalar de Radiologia, HSJ, Porto e Assistente de Imagiologia da
Faculdade de Medicina do Porto
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C

E

F

Figura 56: Fístula duodeno-ileal em paciente com história de cirurgia por diverticulite. Imagens de
TC no plano axial (A-C) e reconstruções MPR no plano coronal (D-F). A. Presença de pequeno
trajecto fistuloso com origem na vertente anterior do duodeno (seta fina). Vesicular biliar de
paredes ligeiramente espessadas, com realce após contraste EV e pequena bolha de ar no seu
interior (seta grossa), traduzindo colecistite enfisematosa. B. Trajecto fistuloso distendido
com pequena quantidade de líquido (seta). O duodeno distal (seta aberta) apresenta normal
calibre. C. O trajecto fistuloso termina no íleo distal (seta curva) que apresenta paredes
espessadas. Gânglios na raiz do mesentério (setas). D. Duodeno de paredes espessadas,
identificando-se o local de origem da fístula (seta). Íleo distal deformado e distendido com
ar (asterisco). E. Trajecto fistuloso (seta). F. Terminação do trajecto fistuloso no íleo distal,
com espessamento focal da parede a este nível (seta).
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Figura 57: Fístula enterocutânea em paciente com DC. A, B. Imagens de entero RM ponderadas
em T1 após ingestão oral de solução com gadolíneo. Observa-se hipersinal no interior das
ansas intestinais e presença de vários trajectos com hipersinal na parede abdominal e
tecido celular subcutâneo (setas finas), traduzindo trajectos fistulosos. Assinala-se ainda
a presença de contraste no saco colector localizado na fossa ilíaca direita (seta aberta),
traduzindo de modo inequívoco a presença de fístula.

› Quando se deve suspeitar dum carcinoma
do íleo numa ileíte de Crohn?*
As neoplasias do intestino delgado são raras, representando menos
de 5% dos tumores gastrintestinais (Buckley JA et al, 1998). Os adenocarcinomas representam pelo menos cerca de 25% das neoplasias primitivas do
intestino delgado, sendo mais frequentes no duodeno (DiSario JA et al, 1994).
Os factores de risco para o seu aparecimento são a história de DC, doença
celíaca, síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome de Lynch tipo II, duplicação
intestinal congénita, ileostomia e cirurgia de bypass duodenal ou jejunal
(Buckley JA et al, 1998).
O adenocarcinoma do intestino delgado apresenta-se geralmente
como uma estenose anelar com bordos irregulares e transição abrupta

* com a colaboração de Madalena Pimenta. Interna Complementar de Radiologia, HSJ, Porto
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com a mucosa normal. A apresentação como massa tumoral bem definida
ou lesão ulcerada é menos frequente. A redução do calibre do intestino
pode levar a quadro de suboclusão ou mesmo oclusão intestinal (Figura 58).
As estenoses da DC, ao contrário destas, evidenciam bordos lisos e afilados, sem se identificar a transição abrupta tão característica das lesões
neoplásicas.
A espessura normal da parede do intestino delgado em TC é de cerca
de 2 a 3 mm. Nos pacientes com DC esta espessura pode variar entre 5 a
10 mm, podendo por vezes chegar a 2 cm (Gore RM et al, 1996). Uma espessura
da parede superior a 2 cm é pouco frequente e deverá obrigar a excluir o
diagnóstico de linfoma ou adenocarcinoma.

A

B

C

Figura 58:
Adenocarcinoma do íleo. A.
Imagem de TC no plano axial
após contraste endovenoso.
Franca dilatação de ansas
ileais, identificando-se área
de espessamento focal
da parede condicionando
redução do calibre (seta). B
e C. Reconstruções MPR no
plano coronal. Identifica-se
densidade tecidular a ocupar
o íleon distal (seta curva) e
espessamento da parede do
íleo imediatamente proximal
(seta fina). Acentuada
distensão gástrica e de todo o
intestino delgado traduzindo
oclusão.
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Em TC os adenocarcinomas exibem realce moderado e aspecto heterogéneo após contraste endovenoso (Figura 59). Enquanto que os adenocarcinomas duodenais são mais frequentemente papilares ou polipóides,
podendo ser causa de invaginação intestinal, os mais distais são regra
geral de tipo anelar.

Figura 59:
Adenocarcinoma do íleo. Imagem
de TC axial após contraste oral e
endovenoso. Identifica-se ansa ileal
de calibre aumentado e com defeito
de preenchimento hipodenso no seu
interior (seta larga). Identifica-se
pequena quantidade de contraste
oral no interior da ansa (seta fina).
Presença de múltiplas adenopatias
na raiz do mesentério que apresenta
aspecto densificado (círculo).

Um adenocarcinoma grande, agressivo e ulcerado pode simular um
linfoma mas as adenopatias são regra geral menores do que no linfoma.
Num paciente com DC conhecida os achados que podem levantar a
suspeita de carcinoma do íleon sobreposto são o aparecimento de espessamento mural assimétrico, perda focal da estratificação mural ou espessamento mural superior a 2 cm.

8.
Endoscopia do
intestino delgado

Pedro Figueiredo
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Qual a sensibilidade e especificidade da
videocápsula endoscópica no diagnóstico
de DC do intestino delgado?
A resposta a esta questão choca com duas dificuldades, a primeira das
quais em relação com a inexistência de um teste “gold-standard” para o
diagnóstico da DC. De facto, o diagnóstico desta afecção assenta na conjugação de vários dados, não estando disponível um teste que, isoladamente, possa ser cotejado com a cápsula endoscópica no sentido de atribuir
a esta técnica um valor de sensibilidade e de especificidade. A outra dificuldade resulta da indefinição dos achados endoscópicos que deverão ser
considerados sugestivos de DC. Ainda que lesões como aftas, erosões ou
úlceras possam ser consideradas sugestivas da existência desta doença, a
verdade é que outras etiologias, designadamente a toma de AINE, podem
associar-se à presença destas lesões, não sendo de esquecer que também
os adultos saudáveis sem história de ingestão de fármacos podem apresentar lesões semelhantes (Goldstein JL et al, 2005).
Alguns trabalhos publicados na literatura limitam-se a informar com
que frequência é que achados endoscópicos sugestivos são detectados em
pacientes em que existe forte probabilidade de existência da doença (Fireman
Z et al, 2003; De Bona M et al, 2006; Ge ZZ et al, 2004; Herrerias JM et al, 2003).
De maior relevância é a meta-análise recentemente publicada que teve
como objectivo comparar a taxa de detecção de lesões sugestivas de DC
obtida com cápsula endoscópica com a de outros métodos, no âmbito do
diagnóstico da doença não-estenosante do intestino delgado (Triester SL et al,
2006). O estudo incluiu 11 trabalhos, num total de 309 pacientes, tendo sido
analisados separadamente os casos em que havia suspeita de DC e aqueles
em que o diagnóstico era já conhecido. Quanto aos exames baritados, a
análise incluiu 9 estudos, num total de 250 pacientes, tendo o resultado
revelado uma taxa de diagnóstico de 43% para a cápsula endoscópica e
13% para os estudos baritados. Três estudos, envolvendo 93 pacientes,
compararam a cápsula endoscópica com a enterografia/enteroclise por TC,
tendo a taxa de diagnóstico alcançada com a cápsula endoscópica sido de
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70% vs 21% com o estudo imagiológico. Na comparação com outros exames endoscópicos, designadamente a ileoscopia retrógrada e a enteroscopia por impulsão, os resultados mostraram uma superioridade da cápsula
endoscópica. É de salientar que, apesar da superioridade evidenciada pela
cápsula endoscópica relativamente aos métodos em análise, no caso da
suspeita de diagnóstico de DC, e contrariamente aos resultados obtidos
quando o diagnóstico estava já estabelecido, as diferenças encontradas
não alcançaram significado estatístico, defendendo os autores, que será
necessária a realização de estudos randomizados para que esta questão
possa ser aclarada.

› Existem critérios para valorizar os achados da videocápsula?
Efracções da mucosa, estenoses, eritema focal e focos de desnudação vilositária estão descritos como achados endoscópicos encontrados em
pacientes com DC (Girelli CM et al, 2007). Não só nenhum é patognomónico da
doença como, pelo contrário, as erosões/úlceras, mais frequentemente encontradas nestes pacientes (Mow WS et al, 2004), ocorrem igualmente após a
toma de AINE e em indivíduos saudáveis (Goldstein JL et al, 2005). Assim, sendo
certo que a cápsula endoscópica é superior a outros métodos na detecção
de lesões do intestino delgado, a verdade é que não existem critérios validados que permitam valorizar os achados (Kornbluth A et al, 2005).
A realização de estudos prospectivos controlados, bem como a uniformização da terminologia a adoptar na elaboração dos relatórios, já objecto
de uma proposta publicada com o acrónimo “CEST” (Capsule Endoscopy
Structured Terminology) (Korman LY et al, 2005), mas ainda pouco utilizada na
prática clínica, poderão contribuir para ultrapassar as limitações supramencionadas.
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› Existem critérios para valorizar as úlceras
aftóides?
É reconhecido que o achado endoscópico mais frequentemente detectado pela cápsula em pacientes com DC são as úlceras/erosões aftóides (Kornbluth A et al, 2005). No entanto, está longe de existir consenso quanto ao número
de lesões considerado significativo. Assim, e a título de exemplo, constata-se
que no estudo de Mow e colaboradores (Mow WS, et al, 2004) o critério utilizado
para presumir o diagnóstico de DC foi a presença de mais de três ulcerações,
enquanto que no de Voderholzer e colaboradores (Voderholzer WA et al, 2005) foi a
detecção de mais de dez lesões aftóides ou erosivas. A condução de estudos
prospectivos controlados visando validar estes achados é da maior relevância, admitindo-se que tanto a localização como o número de lesões possam
ter importância. A questão dos AINE é, naturalmente, crítica, preconizandose que os critérios de inclusão incluam um período sem toma destes fármacos superior a, pelo menos, um mês (Maiden L et al, 2007; Maiden L et al, 2005).

› Num doente com diagnóstico prévio de DC
existem indicações para a videocápsula?
As putativas indicações da enteroscopia com cápsula em pacientes
com DC conhecida incluem a investigação de sintomas não explicáveis pelo
processo inflamatório, bem como a avaliação da extensão e da actividade da doença, da resposta à terapêutica e da recorrência pós-operatória
(Kornbluth A et al, 2005). Quanto à acuidade diagnóstica da técnica quando comparada com a de outros métodos, uma meta-análise mostrou, no caso da
doença não-estenosante, uma superioridade da cápsula endoscópica significativamente superior à dos estudos baritados, da enterografia/enteroclise
por TC e da enteroscopia por impulsão (Triester SL et al, 2006).

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

176

Não deverá ser esquecido que estas são indicações em investigação,
devendo a utilização da cápsula endoscópica ser ponderada relativamente
ao risco de retenção, dado que esse risco parece ser maior nos casos em
que o diagnóstico já está estabelecido de que quando apenas há suspeita
clínica da existência da doença (Cheifetz AS et al, 2006).

› Qual o papel da videocápsula endoscópica na colite indeterminada?
É sabido que alguns casos rotulados de colite indeterminada, designadamente os que apresentam serologia positiva, evoluem para CU ou DC
(Joossens S et al, 2002). A utilidade da cápsula endoscópica nesta indicação poderá
resultar da sua reconhecida acuidade no diagnóstico das lesões do intestino
delgado, contribuindo, eventualmente, para a orientação do diagnóstico no
sentido da DC. A inexistência de consenso quanto aos achados endoscópicos
que deverão ser considerados sugestivos de DC do intestino delgado poderá
ser um factor limitativo do impacto da sua utilização.
Manoury e colaboradores (Maunoury V et al, 2007), no estudo com cápsula endoscópica de uma série de trinta pacientes com colite indeterminada, adoptaram como critério endoscópico sugestivo da presença de DC o proposto por
Mow e colaboradores (Mow WS et al, 2004) que inclui a existência de mais de três
ulcerações. Cinco doentes (16%) preenchiam este critério, cifra um pouco
inferior à da de duas séries nacionais publicadas sob a forma de “abstract”
em que a percentagem de doentes com achados sugestivos de DC atingiu 33
e 28,5% (Freire P et al, 2006; Baldaque Silva et al, 2004). Naturalmente que os achados
endoscópicos por cápsula apenas poderão ser considerados indicativos, tanto
mais que na série de Manoury e colaboradores supracitada o diagnóstico de
DC veio a ser estabelecido em cinco doentes onze meses após a enteroscopia
com cápsula não ter revelado qualquer alteração (Maunoury V et al, 2007). Ainda
assim, é de salientar que a detecção de lesões enterais por este método poderá ser complementada com a realização de enteroscopia, designadamente
através da técnica de duplo balão, tendo em vista a colheita de biopsias.
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› Na DC que indicações existem para a enteroscopia com duplo balão?
A ileoscopia retrógrada, realizada com aparelho convencional aquando da colonoscopia diagnóstica é, sem dúvida, o primeiro procedimento a
recomendar no âmbito do processamento diagnóstico dos pacientes com
suspeita de DC. A fundamentação para esta recomendação reside no conhecimento de que, quando a doença envolve o intestino delgado, o que
ocorre em cerca de 75% dos doentes, o íleo terminal está atingido em 90%
dos doentes (Kornbluth A et al, 1998). No entanto, numa percentagem de casos
que poderá atingir 21%, existe incapacidade de conseguir uma ileoscopia
retrógrada com a técnica convencional (Kundrotas LW et al, 1994). A utilização da
enteroscopia com duplo balão poderá ser útil nesta circunstância dado que
permite a realização da ileoscopia retrógrada numa percentagem superior
de doentes (Heine GD et al, 2006). Além disso, com esta metodologia é possível
avaliar o intestino delgado numa maior extensão, o que poderá facilitar o
diagnóstico nos casos em que o íleo terminal não está envolvido.
De forma semelhante ao que ocorre com a colonoscopia, é reconhecida à técnica a capacidade de sugerir o diagnóstico. De facto, numa série
retrospectiva envolvendo 378 doentes processados por enteroscopia com
duplo balão no contexto de sangramento obscuro, dor abdominal, diarreia
ou sintomas oclusivos, 13,7% dos pacientes apresentavam úlceras e/ou erosões (Zhong J et al, 2007). Questão diversa prende-se com o posicionamento da
técnica face a outras já existentes. Oshitani e colaboradores compararam a
enteroscopia com duplo balão com os estudos baritados em trinta pacientes com DC, tendo constatado que a técnica endoscópica apresentava uma
acuidade superior à da radiológica na detecção de aftas, erosões e pequenas
úlceras (Oshitani N et al, 2006). Relativamente à cápsula endoscópica, não existe
nenhum estudo que a compare com a enteroscopia com duplo balão no caso
da DC, sendo, no entanto, claro, que esta técnica apresenta vantagens, designadamente ao colmatar as limitações da cápsula endoscópica. De facto, a
possibilidade da sua utilização na doença estenosante (Oshitani N et al, 2006), bem
como a capacidade de realizar biopsias, constituem vantagens da enteroscopia com duplo balão relativamente à cápsula endoscópica (May A et al, 2006).
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As indicações para a enteroscopia com duplo balão na DC deverão ser
vistas não só à luz da capacidade de diagnóstico, mas também de realização de terapêutica que a técnica encerra. De entre as potencialidades
terapêuticas há a salientar a possibilidade de dilatação de estenoses (Sunada
K et al, 2005), merecendo ainda referência especial a capacidade de extracção
de cápsulas retidas, obviando, assim, a uma previamente inevitável intervenção cirúrgica (Lee BI et al, 2005).
As limitações da enteroscopia com duplo balão prendem-se com a necessidade de apoio anestésico, em estreita relação com a longa duração
dos exames, a dificuldade em realizar uma enteroscopia total, obrigando a
uma dupla abordagem, anterógrada e retrógrada, bem como com a impossibilidade de objectivar a profundidade de inserção. Apesar de escassas,
é de assinalar a existência de complicações, designadamente de casos de
pancreatite aguda (Groenen MJ et al, 2006).

› Que estenoses devem ser dilatadas utilizando a enteroscopia com duplo balão?
Antes do aparecimento da enteroscopia com duplo balão, a cirurgia
era, muitas vezes, a única opção no diagnóstico e tratamento das estenoses do intestino delgado. Com o advento desta tecnologia, o acesso endoscópico, com possibilidade de observação, colheita de biopsias e realização
de procedimentos terapêuticos, a este segmento do tubo digestivo, é hoje
exequível. Neste contexto, a suspeita, clínica ou imagiológica, da existência de uma estenose no intestino delgado deverá merecer, como em outras
localizações do tubo digestivo, uma abordagem endoscópica, designadamente através da enteroscopia com duplo balão (Sun B et al, 2007).
O estabelecimento das indicações para a dilatação endoscópica de estenoses do intestino delgado no contexto da DC pressupõe dois aspectos
fundamentais: a definição das lesões que poderão ser tratadas com menor
risco de complicações, bem como as que são susceptíveis de, após tera-
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pêutica endoscópica, se associarem a um alívio sintomático mais prolongado. Os trabalhos publicados sobre este assunto são ainda escassos. Dois
merecem referência, o primeiro dos quais publicado por Sunada e colaboradores em 2006 (Sunada K et al, 2006) envolvendo quatro pacientes submetidos
a dilatação endoscópica. O estudo é omisso quanto à existência de complicações bem como quanto ao seguimento, referindo-se apenas que houve
alívio dos sintomas após o procedimento endoscópico. O segundo trabalho,
da autoria de Fukumoto e colaboradores (Fukumoto A et al, 2007), incluiu 56
pacientes com DC. A dilatação com balão foi executada em 23, relatando
os autores a inexistência de qualquer complicação grave, designadamente
perfuração ou hemorragia. O seguimento dos doentes prolongou-se por
cerca de um ano, sem que ocorresse recidiva em 17 pacientes (73,9%).
Do exposto se retira que é ainda cedo para inferir da literatura as indicações para a dilatação endoscópica das estenoses do intestino delgado.
No entanto, à luz dos conhecimentos actuais, poder-se-á afirmar que a dilatação endoscópica não deverá ser realizada quando a estenose não causa
sintomas, quando o componente inflamatório é intenso, bem como quando
existe ulceração ou fístula associada (Fukumoto A et al, 2007). Pelo contrário, as
estenoses únicas, não muito extensas nem anguladas, poderão ser tratadas por via endoscópica (Koltun WA, 2007).

› Após a remissão clínica a endoscopia deve
ser utilizada para avaliar a cicatrização
das lesões?
A eventual existência de uma relação entre a cicatrização das lesões e
a evolução da doença é da maior relevância dado que, a confirmar-se, poderá influenciar significativamente a terapêutica a instituir. Ainda que não
seja seguro que a cicatrização altere a história natural da doença (Scholmerich
J, 2006), alguns trabalhos apontam nesse sentido. De facto, um estudo ran-
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domizado e controlado com infliximab mostrou que a administração deste
fármaco se associa à cicatrização da mucosa em mais de um terço dos doentes, bem como a uma menor taxa de hospitalizações e de intervenções
cirúrgicas (Rutgeerts P et al, 2004). Um outro trabalho recentemente publicado
envolvendo doentes não submetidos a terapêutica biológica, revelou que
a cicatrização da mucosa após um ano de terapêutica prediz uma subsequente menor actividade da doença, bem como uma menor necessidade
de terapêutica (Froslie KF et al, 2007). Estes estudos apenas versam os efeitos
da terapêutica sobre a mucosa cólica, não podendo inferir-se que os resultados sejam idênticos no caso da mucosa do intestino delgado. Neste
contexto, a recomendação, no âmbito das indicações para a utilização da
cápsula endoscópica na DII emanadas pela “Fourth International Conference on Capsule Endoscopy”, que propõe que a avaliação da cicatrização das
lesões após terapêutica médica seja objecto de investigação (Kornbluth A et al,
2005), mantém-se actual.

9.
Diagnóstico histológico

Paula Borralho
GEDII
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› Critérios de diagnóstico de DC.
O diagnóstico em DII baseia-se sempre na correlação clínico-patológica, necessitando de uma comunicação estreita entre o gastrenterologista
e o anatomopatologista.
Perante uma suspeita clínica de DC, a ileocolonoscopia com biopsias do
íleo terminal e dos vários segmentos de cólon para identificação de critérios
histológicos de DC são considerados como procedimentos de primeira linha
para o diagnóstico (Odze R, 2003; Stange EF et al, 2006).
Para o diagnóstico histológico de DC devem obter-se “múltiplas” biopsias (um mínimo de duas amostras) de cinco localizações diferentes do cólon
e íleo, de áreas envolvidas e de áreas não envolvidas pela doença, acondicionadas em frascos separados e correctamente referenciados. A coloração de
rotina (hematoxilina/eosina) é apropriada, não se considerando necessário o
recurso a técnicas especiais (imunohistoquímica ou histoquímica).
A presença de infiltrado inflamatório linfoplasmocitário focal e segmentar (descontínuo), a presença de distorção de criptas focal e a presença de granulomas são aceites como diagnósticos de DC (Heresbach D et al, 2005),
quando enquadrados no contexto clínico e endoscópico adequados. Em
peça operatória podem identificar-se alterações adicionais, habitualmente
não avaliáveis em material de biopsia: inflamação transmural, presença de
fissuras e fístulas, metaplasia pilórica das criptas, agregados linfóides profundos em ”rosário”, fibrose, fenómenos de “plexite” e hiperplasia neural
(Figuras 60 e 61).
A presença de um único critério não é considerada como suficiente
para um diagnóstico conclusivo de DC. Não existem dados na literatura
para calcular o número de critérios necessários para diagnóstico em material de biopsia, mas em peças operatórias consideram-se como suficientes
três dos critérios mencionados na ausência de granulomas ou quando em
presença de granulomas epitelióides, um outro critério adicional (depois de
excluídas patologias infecciosas específicas).
Em casos difíceis, o recurso a biopsias gástricas pode ajudar a estabelecer o diagnóstico de DC, através da identificação de granulomas ou de
gastrite activa focal.
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Figura 60: Biopsia do íleo de doente com DC: distorção arquitectural,
metaplasia pilórica e agregados linfóides (H&E x 200).

Figura 61: DC (peça operatória) com plexite e granuloma epitelióide
com células gigantes junto do plexo mioentérico (H&E x 200).
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› Critérios de diagnóstico de CU.
Os aspectos histológicos da CU variam consoante a fase clínica da
doença, dependendo do grau de actividade da mesma (colite activa, colite
em resolução, colite quiescente). Por colite crónica com actividade subentende-se a presença de inflamação crónica agudizada num contexto de
alterações regenerativas e cicatriciais da mucosa (Seldenrijk CA et al, 1991; Tanaka
M et al, 1999; Yantiss RK et al, 2006).
Consideram-se como critérios de diagnóstico histológico de CU a existência de inflamação crónica na mucosa com plasmocitose que se estende à
base da mucosa (A), a distorção e atrofia de criptas (B), inflamação crónica
difusa com aspectos sobreponíveis entre as várias biopsias (C), a destruição
de criptas com criptite (abcessos de cripta) (Figura 62) e do epitélio de superfície (D), a depleção difusa de muco (E) e a presença de erosões e úlceras
com tecido de granulação (F). Quando se identificam pelo menos dois ou os
três critérios “A-C” a sensibilidade para um diagnóstico de CU é de 94,3%

Figura 62: Distorção arquitectural, inflamação e abcessos de cripta em
CU (H&E x 400).
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com uma especificidade de 95,8%. Quando se preenchem os critérios adicionais “D” e/ou “F” a especificidade sobe para 99,3% (Konuma Y et al, 2007).
Alguns casos de CU podem ter aspectos histológicos atípicos (doença
descontínua, mucosa rectal poupada, fissuras, úlceras aftóides, envolvimento do íleo terminal, granulomas). A utilização de agentes terapêuticos
pode dificultar o diagnóstico histológico convertendo um processo inflamatório difuso num processo inflamatório focal e segmentar. Em crianças,
a mucosa rectal pode estar poupada mesmo na ausência de agentes terapêuticos (Le Berre N et al, 1995). O envolvimento do cego (“cecal patch”) ou
do apêndice ileocecal associados a lesões do cólon esquerdo ou a doença
descontínua no contexto de colite fulminante estão amplamente documentados (Stange EF et al, 2006). A existência de granulomas em relação com focos
de ruptura de criptas (Figura 63) e extravasamento de muco pode mimetizar
a reacção granulomatosa típica da DC (Warren BF et al, 1997).
São várias as entidades que podem mimetizar histologicamente a CU
(colites infecciosas, colite associada a doença diverticular, colite de deri-

Figura 63: Esboço de granuloma com células gigantes multinucleadas em
relação com ruptura de cripta em CU (H&E x 200).
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vação, colite associada a anti-inflamatórios não esteróides), pelo que uma
vez mais é a correlação com os dados clínicos e endoscópicos que permite
o diagnóstico correcto (Yantiss RK et al, 2006).

› Critérios de diagnóstico de colite indeterminada.
A entidade “colite indeterminada” foi definida em 1978 por Ashley Price
(Price AB, 1978) em peças operatórias em que o autor considerou existirem aspectos macroscópicos e histológicos equívocos e de sobreposição entre CU
e DC. Na prática, este diagnóstico é feito muitas vezes de forma abusiva,
não só em peças cirúrgicas mas também em material de biopsia assumindo
carácter definitivo em doentes em que é difícil distinguir entre CU e DC.
Histologicamente, apenas 5 a 20% dos doentes com DII tem aspectos
que simultaneamente preenchem critérios de diagnóstico de CU e DC (Martland GT et al, 2007; Talbot IC, 2005). Na realidade estas duas entidades podem exibir
simultaneamente alguns aspectos endoscópicos e histológicos comuns, o
que pode complicar o diagnóstico definitivo (Martland GT et al, 2007; Talbot IC, 2005).
Por exemplo, alguns casos de CU podem poupar o recto, apresentar doença
descontínua, úlceras aftóides e até inflamação granulomatosa e a DC pode
apresentar-se como uma pancolite superficial e difusa, mimetizando a CU.
Considera-se que a aceitar o diagnóstico “colite indeterminada” este
deve ser encarado como provisório e usado apenas em peças cirúrgicas,
até que se consiga reunir informação clínica suficiente para permitir um
diagnóstico de CU ou DC. Na realidade, na maior parte destes casos a evolução clínica acaba por esclarecer qual o diagnóstico definitivo.
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› Como efectuar o diagnóstico diferencial
entre tuberculose intestinal e DC?
Tratando-se ambas de doenças inflamatórias crónicas granulomatosas,
o diagnóstico diferencial entre tuberculose intestinal e DC é um desafio. Os
sintomas clínicos, os aspectos radiológicos e endoscópicos e os aspectos
histológicos são muito similares, contribuindo para a dificuldade de diagnóstico (Chatzicostas C et al, 2002; Gan HT et al, 2002; Horvath KD et al, 1998).
A tuberculose intestinal afecta predominantemente a região ileocecal
(90% dos doentes) mas outras regiões do intestino podem estar envolvidas, particularmente a região anorrectal. Na região anorrectal podem
existir fístulas e fissuras com células gigantes multinucleadas, com ou sem
granulomas. Podem desenvolver-se no recto e na região ileocecal áreas de
estenose, habitualmente circunferenciais. Histologicamente são característicos da tuberculose um processo inflamatório granulomatoso transmural,
com ulcerações, fístulas e fibrose. Os granulomas podem ser muito numerosos, de grandes dimensões e com necrose caseosa, favorecendo neste
caso o diagnóstico. A identificação de bacilos ácido-álcool resistentes pela
coloração de Ziehl-Neelsen é na prática pouco eficaz, pelos baixos níveis
de sensibilidade e especificidade (identificação de bacilos em cerca de 35 a
65% dos casos em material de peça operatória). Revelou-se de maior utilidade o recurso a técnicas de biologia molecular (PCR) para identificação
de ADN bacteriano (Amarapurkar DN et al, 2004).
Na prática, o diagnóstico implica elevados níveis de suspeição do patologista, sobretudo quando se identificam granulomas numerosos e com
necrose caseosa e o recurso a técnicas especiais para identificação de bacilos ou de ADN.

D i a gn ó s t i c o h i s t o l ógi c o

189

› São os granulomas todos iguais?
A presença de granulomas implica a existência de um processo inflamatório crónico, em que macrófagos são recrutados para o local da lesão
e activados, sob a influência de agentes quimiotácticos vários (produtos
bacterianos e citoquinas produzidas por linfócitos T) ou material estranho
inerte. Os macrófagos activados sofrem uma transformação característica,
assumindo um aspecto epitelióide e agrupam-se em pequenas colecções
nodulares para formar os granulomas.
Dividem-se os granulomas em “de corpo estranho” e granulomas
“imunes” (Dundas SA et al, 1997). São habitualmente rodeados por pequenos
linfócitos e podem ter células gigantes multinucleadas, formadas através
da fusão de vários macrófagos e que podem ter até 50 núcleos. Quando
os núcleos se dispõem à periferia das células estas são chamadas “células
gigantes de Langerhans”. Quando se identificam partículas de materiais
estranhos fagocitados e não digeríveis (sílica, fungos, parasitas) denomina-se a célula gigante de “corpo estranho”.
Os granulomas que se originam no contexto de infecção por Mycobacterium tuberculosis sofrem caracteristicamente um processo de necrose
central, que se atribui ao efeito tóxico dos componentes da parede celular
da mycobacterium (necrose caseosa), enquanto que os granulomas da DC
são de tipo “sarcóide”, sem necrose (figura 64).
Alguns autores tentaram definir o que se entende por “granulomas
epitelióides” e “microgranulomas”, sugerindo inclusivamente uma contagem do número de células epitelióides e de células gigantes multinucleadas. Na prática, a contagem de células é praticamente impossível uma vez
que os limites celulares são geralmente imperceptíveis. A identificação e
caracterização dos granulomas (ex: granulomas em DC vs CU com granulomas em relação com destruição de criptas) deve depender da experiência
e bom senso do patologista.
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Figura 64:
Granulomas epitelióides com
células gigantes multinucleadas
em biopsia do cólon de doente
com DC (H&E x 100).

› Que agentes infecciosos se acompanham
de granulomas?
O processo inflamatório granulomatoso é típico de infecções fúngicas,
por micobactérias, parasitas e protozoários. Nalguns doentes com défice
de função de polimorfonucleares a agentes patogénicos (Doença Granulomatosa crónica) qualquer agente (ex: Staphylococcus aureus) pode induzir
uma resposta inflamatória granulomatosa.
No tubo digestivo a presença de granulomas pode associar-se a tuberculose, Tularemia, Actinomyces, Amebiase, Histoplasmose, Yersinia
enterocolítica e Yersinia pseudotuberculosis, Schistosoma, Strongilóides,
Mycobacterium avium-intracellulare, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Salmonella species, Campylobacter species e Brucella (ElMaraghi NRH, 1979; Sandler M, 1981; Prescott RJ et al, 1992; Dudley TH et al, 1993; Strickland GT,
1994; Gutierrez Y et al, 1996; Al Samman M et al, 1999; Bruckner DA, 1999).
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› Que doenças têm granulomas?
Para além das doenças infecciosas, algumas doenças de etiologia desconhecida são caracterizadas pela presença de uma reacção granulomatosa. Destas o protótipo é a Sarcoidose, em que se formam granulomas sem
necrose, com ocasionais células gigantes de tipo de corpo estranho ou de
tipo Langerhans, com ocasionais corpos de Schaumann (calcificações concêntricas) e sem microrganismos. A DC é outro exemplo de uma doença de
etiologia não inteiramente esclarecida e que se caracteriza por um processo inflamatório crónico granulomatoso (Robbins Pathologic Basis of Disease, 1999).
Sempre que estejam presentes partículas de material estranho não
digerível podem encontrar-se granulomas de corpo estranho. Este tipo de
granulomas é particularmente frequente em relação com fios de sutura,
em zonas de ulceração ou fístula (em relação com partículas do conteúdo
intestinal) e em relação com criptas destruídas com libertação de muco no
contexto de DII.

› Como efectuar o diagnóstico diferencial
entre colite infecciosa e DII?
Quer a CU quer a DC têm aspectos histológicos característicos mas não
específicos (não patognomónicos) pelo que as amostras histológicas (de
material de biopsia ou peça cirúrgica) devem ser avaliadas com conhecimento dos dados clínicos, laboratoriais, de imagem e endoscópicos.
Para o diagnóstico diferencial entre CU e colite aguda infecciosa devem
procurar-se critérios de cronicidade na mucosa intestinal: distorção arquitectural das criptas, presença de plasmócitos e metaplasia de células de
Paneth. Neutrófilos com criptite e destruição de criptas e depleção de muco
são aspectos comuns à CU e à maioria das colites agudas infecciosas.
Algumas colites infecciosas bacterianas (ex: Salmonella typhimurium)
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ou parasitoses (Entamoeba histolytica) (figura 65) podem prolongar-se no
tempo e originar quadros de distorção arquitectural que mimetizam a CU
(Brandt H et al, 1970). Em contrapartida, no episódio inicial de CU pode não ser
fácil a identificação de critérios de cronicidade, sendo o diagnóstico diferencial possível apenas com recurso à evolução clínica/histológica do doente.
Qualquer colite infecciosa que assuma um padrão granulomatoso pode
mimetizar a DC (Yersinia, M. tuberculosis, Campylobacter species, Salmonella). A identificação do agente ou de padrões característicos de determinado agente (ex: padrão geralmente misto supurativo e granulomatoso
com hiperplasia linfóide na infecção por Yersinia ou necrose caseosa no
caso de M. tuberculosis) podem contribuir para o diagnóstico.

Figura 65: Amebas no exsudado fibrinogranulocitário em biopsia do cólon
(Periodic Acid Schiff x 400).
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› O que é uma colite segmentar?
O padrão de colite segmentar é o que se encontra habitualmente na
DC (ao contrário da CU), em que se observa envolvimento de segmentos
de intestino (que variam entre 5 a 76 cm de comprimento, com uma média
de 20 cm) (Rappaport H et al, 1951) que se intercalam com segmentos poupados,
sem evidência de doença. A transição é geralmente abrupta no intestino
delgado mas menos bem definida no intestino grosso.

› Pode uma CU ser transmural?
A CU pode apresentar-se como colite aguda fulminante, em que todo
o cólon e recto estão envolvidos com ulcerações extensas e profundas. A
inflamação nestes casos estende-se até à muscular própria, com graus
variáveis de necrose e lesão dos plexos mioentéricos. Podem identificar-se
folículos linfóides proeminentes limitados às áreas de ulceração e não existe a fibrose característica da DC (Fenoglio-Preiser CM et al, 1999).
No contexto de megacólon tóxico (1,6 a 6% dos doentes) a CU pode
também ser transmural. Nestes casos não se identifica a característica inflamação aguda na mucosa mas a submucosa está espessada à custa de
edema e as úlceras são profundas. A parede intestinal sofre uma diminuição de espessura marcada, com perda da contractilidade e evolução
para eventual formação de fissuras e perfuração, com taxas elevadas de
mortalidade.
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› O que significam inclusões por CMV?
Vírus a replicar?
O diagnóstico histológico de infecção por CMV depende da identificação de inclusões nucleares e/ou citoplasmáticas características em células endoteliais, fibroblastos ou macrófagos que significam diferentes fases
(nuclear ou citoplasmática) do processo de replicação viral (Emery VC et al, 1999;
Chemaly RF et al, 2004). O número de cópias do vírus presente nestas células
é muito variável, pelo que por vezes as células assumem uma morfologia
“atípica” (figura 66) que pode dificultar o diagnóstico. A confirmação do mesmo pode ser feita com recurso a técnicas de imunohistoquímica (em que se
usam anticorpos dirigidos contra as proteínas das fases precoce e tardia de
replicação viral), hibridização in situ ou PCR, que permite a quantificação
da carga viral.

Figura 66: Células com critérios de infecção por CMV em tecido de granulação de
fundo de úlcera (H&E x 400 e imunohistoquímica x 1000).
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› Que colites infecciosas se podem identificar na biopsia?
Apesar da identificação do agente ser o “gold standard” para diagnóstico de algumas colites infecciosas (Haggitt RC, 1990), por vezes este é estabelecido através de critérios histológicos indirectos. Em muitos casos, é o recurso a técnicas especiais (histoquímica, imunohistoquímica, hibridização
in situ, PCR) que vai possibilitar ou confirmar o diagnóstico estabelecido em
histologia convencional.
Nos caso das colites víricas (CMV, Herpes simplex, Adenovírus) é a
identificação de inclusões características nucleares e/ou citoplasmáticas
que vai permitir a identificação do agente, que pode ser confirmado por
técnicas especiais, sobretudo em casos histologicamente atípicos ou duvidosos (Chetty R et al, 1994; Yan Z et al, 1998).
As infecções fúngicas (histoplasmose, blastomicose, aspergilose, mucormicose, Candida species) necessitam habitualmente de confirmação por
colorações especiais (histoquímica) (Prescott RJ et al, 1992).
A identificação de Entamoeba histolytica e de Strogyloides stercoralis é relativamente fácil se existir suspeição (e experiência) por parte do
patologista. A Leishmania, o Criptosporidium e o Microsporidium são microrganismos de pequena dimensão que quando em pequeno número, na
ausência de informação clínica, podem ser de difícil diagnóstico.
Na tuberculose intestinal o agente pode nalguns casos ser identificado
com recurso à coloração de Ziehl-Neelsen, que apesar de relativamente
específica tem muito baixa sensibilidade (3,8% em material de biopsia)
(Hasaneen NA et al, 2003).
A colite pseudomembranosa é um exemplo de colite bacteriana em que
não sendo possível identificar o agente na biopsia se pode suspeitar fortemente do mesmo (Clostridium difficile) (Borriello SP, 1995; Dignan CR et al, 1997).
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› Pode existir CU e DC no mesmo doente?
Existem descrições muito esporádicas na literatura de casos aparentemente bem documentados de CU e DC no mesmo doente (Chen GI et al, 2002;
Eyer S et al, 1980; Jones BJ et al, 1985).
Na verdade, sabendo-se que existem aspectos de sobreposição entre
as duas entidades (quer clínica quer histologicamente) poderá especular-se
se se tratam na realidade de casos reais em que o mesmo doente é portador das duas entidades, se serão casos de DC atípica com aspectos que
mimetizam CU ou casos de CU com aspectos que mimetizam DC.

› Que significado tem a identificação de
Candida albicans em biopsias do cólon?
A identificação de Candida albicans em biopsias do cólon pode ter dois
significados diferentes, dividindo-se as infecções fúngicas em não invasivas
e invasivas (Fenoglio-Preiser CM et al, 1999).
Nas infecções não invasivas o fungo cresce colonizando tecidos necróticos (habitualmente por isquémia) e está presente no exsudado de superfície. Os doentes podem apresentar náuseas, diarreia, dor abdominal e por
vezes reacções alérgicas.
As infecções invasivas afectam doentes imunocomprometidos, em
qualquer localização no cólon. A gravidade das lesões histológicas é muito
variável, com erosões, ulcerações, infiltrado neutrofílico, abcessos e necrose. Os fungos podem invadir a totalidade da parede intestinal e a infecção
pode progredir rapidamente para sépsis.
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› Critérios de diagnóstico de colangite esclerosante.
A colangite esclerosante caracteriza-se por inflamação, fibrose e dilatações saculares dos ductos biliares. Encontra-se tipicamente em doentes
com CU (2 a 7,5% dos doentes com CU) mas pode nalguns casos afectar
doentes com DC (Fenoglio-Preiser et al, 1999; Agrawal D et al, 2007; Scheuer PJ et al, 2000).
Envolve os ductos biliares extra-hepáticos e ocasionalmente, intra-hepáticos, mas qualquer segmento da árvore biliar pode estar envolvida.
O diagnóstico definitivo de colangite esclerosante depende habitualmente de métodos de imagem (colangiografia). Na biopsia hepática os
aspectos encontrados vão depender de quais os segmentos da árvore biliar
envolvidos. O parênquima hepático pode estar aparentemente normal ou
revelar pericolangite (aguda, subaguda ou crónica), colestase e cirrose.
Se a biopsia é efectuada numa área envolvida pela doença, identifica-se
um processo de fibrose progressiva obliterante concêntrica (em “casca de
cebola”) com edema periductal e com infiltrado inflamatório linfocitário. Se
a biopsia interessa uma área não envolvida mas proximal a uma zona de
estenose, encontram-se os aspectos característicos de obstrução de ductos
ou colangite.
Nalguns casos de envolvimento de ductos de pequeno calibre os exames de imagem podem estar normais, dependendo o diagnóstico inteiramente da biopsia hepática.

› Critérios de diagnóstico de pioderma gangrenoso.
O pioderma gangrenoso é uma lesão cutânea que afecta cerca de três
vezes mais doentes com CU (1 a 5% dos doentes). A presença das lesões
correlaciona-se com a gravidade da colite (Bhat M et al, 2007).
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Os aspectos histológicos são relativamente incaracterísticos, com lesões cutâneas ulceradas, necrose, infiltrados inflamatórios da derme por
polimorfonucleares, angeíte com necrose fibrinóide e trombose. Nas lesões
profundas pode existir envolvimento do tecido ósseo com osteomielite.

› Critérios de diagnóstico de eritema nodoso.
O eritema nodoso afecta 4 a 15% dos doentes com CU ou DC e representa a manifestação extra-intestinal mais frequente em crianças.
As lesões cutâneas características apresentam-se como nódulos dolorosos cutâneos, predominantemente distribuídos nas pernas e ocasionalmente nos braços que podem ulcerar. Histologicamente identifica-se uma
paniculite que pode ter aspectos e gravidade variáveis, com infiltrado neutrofílico com supuração, lesões de vasculite em arteríolas de médio calibre,
e infiltrado linfohistiocitário (Thurber S et al, 2006).

› Critérios de diagnóstico de dermatite pustulosa neutrofílica amicrobiana.
A dermatite pustulosa neutrofílica amicrobiana é considerada como
parte do espectro do síndrome de Sweet e tem sido associada com a CU.
O quadro histológico caracteriza-se por infiltrado inflamatório constituído
predominantemente por neutrófilos na derme, poupando os folículos pilosos que se acompanha de abcessos intra-epidérmicos e subcórneos (Vázquez
J et al, 2003; Fenske NA et al, 2000).

10.
Epidemiologia da
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As dificuldades em obter dados epidemiológicos exactos na DII prendem-se com a ausência de registos rigorosos sistemáticos – apenas desenvolvidos em algumas zonas limitadas – e com a variabilidade geográfica
e temporal dos critérios de diagnóstico. Verificamos que a introdução de
meios diagnósticos mais sofisticados e que uma maior chamada de atenção para esta doença pode acompanhar aumentos aparentes de incidência
que não têm correspondência verdadeira com a realidade. Acresce que os
estudos existentes têm na maior parte uma colheita de dados com base
hospitalar, nem sempre excluindo reinternamentos e ignorando os diagnósticos realizados fora do hospital. Por outro lado quando os estudos são
feitos a partir de registos nacionais de dados de saúde, as doenças inflamatórias intestinais são habitualmente sub-representadas. Só com estudos
epidemiológicos de base populacional, suficientemente alargados no tempo
e com critérios bem definidos poderemos ter informações precisas sobre a
epidemiologia da DII.

› Qual a prevalência e incidência da DC na
Europa?
As estimativas dos anos 80 apontavam para uma incidência de 1 a 4
casos anuais por 100.000 habitantes, correspondentes a uma prevalência
de 10 a 50 casos por 100.000 habitantes (de Dombal FT, 1986). De então para
cá têm sido publicados números diferentes que variam com o método de
recolha de informação e com a localização geográfica, permitindo obter
números de incidência por 100.000 habitantes que variam entre os 66 em
França (Flamenbaum M et al, 1997) e os 7 na Croácia (Vucelic B et al, 1991) ou os 0,9
na Grécia (Economou M et al, 2007).
No entanto o único estudo de base populacional que investigou a incidência e características da DII na Europa com uma metodologia uniforme
foi o EC-IBD a partir de dados recolhidos entre 1991 e 1993 em 20 centros

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

202

europeus. Neste estudo encontrou-se uma incidência de DC (por 100.000
habitantes/ano) de 5,6, com valores máximos de 9,2 em Maastricht e em
Amiens e valores mínimos de 0,9 em Ioannina (Grécia).
A discrepância de valores encontrados, mesmo considerando as variações ao longo do tempo em estudos mais prolongados, reflecte uma diferente prevalência e incidência através da Europa. Torna-se assim pouco significativo procurar determinar um valor único para todo o espaço europeu.

› Existe um gradiente Norte-Sul?
A existência de uma diferente incidência na DC entre os países do Norte e do Sul da Europa sempre foi suspeitada, tendo como base as discrepâncias entre estudos de diferentes centros. Mesmo excluindo potenciais
causas de erro (melhor qualidade de recolha de dados, diferente capacidade diagnóstica, diversas metodologias) essa diferença parecia persistir. O
primeiro estudo em larga escala que procurou detectar diferenças regionais
(Myred J et al, 1986) foi promovido pela Organização Mundial de Gastrenterologia (OMGE) decorreu entre 1976 e 1982, com a participação de muitos
centros de todo o mundo. Tratou-se de um estudo baseado em centros hospitalares, com análise dos dados recolhidos e comparação com previsões
diagnósticas previamente estabelecidas por um programa informático. O
recurso à informática foi pioneiro nesta investigação, se considerarmos a
época em que foi realizada. Muitos dos centros participantes eram centros
terciários de referência, e, por não ser um estudo de base populacional,
procurou apenas avaliar os rácios entre CU/DC, sem a pretensão de determinar incidência ou prevalência. Apesar das limitações metodológicas
é interessante referir que se encontraram discrepâncias importantes nos
diagnósticos, como se pode ver na Tabela 26.
O estudo EC-IBD (Shivananda S et al, 1996) procurou ir mais longe nesta
questão uniformizando metodologias e colhendo informação de doentes da
população residente nas áreas estudadas. Dos 2201 doentes incluídos, 706
tinham DC e a incidência no Norte da Europa era 80% mais alta do que no
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Tabela 26. Rácio CU/DC por região
Região
Europa Noroeste
Europa de Leste
Mediterrâneo
EUA

Nº de casos

CU

DC

Rácio CU/DC

743
428
610
817

474
392
424
332

269
36
186
485

1,8:1
10,9:1
2,3:1
1:1,5

Adaptado de Myren J et al, 1986

Sul [RR=1,8 (95% IC de 1,5 a 2,1)]. Os valores mais elevados detectaram-se no Noroeste da França e na Holanda (9,2/100.000/ano) e os mais
reduzidos no Nordeste da Grécia (0,9/100.000/ano). Em França, num estudo nacional abrangendo toda a população tratada para a DII (Nerich V et al,
2006) foi encontrada uma incidência média de 8,2/100.000 habitantes, com
gradiente Norte-Sul bem marcado. Mas já o mesmo não sucedeu em Espanha (Brullet E et al, 1998) onde em quatro zonas diferentes os investigadores
encontraram valores de incidência entre 5,0 e 6,5 por 100.000/ano, sem
diferenças que confirmassem um gradiente epidemiológico.

› Que estudos existem de prevalência e incidência em Portugal?
O primeiro estudo epidemiológico sobre DII em Portugal foi realizado
no Norte do País por F. Tavarela Veloso (Tavarela Veloso F et al, 1989), abrangendo o
período entre 1975 e 1988. Baseou-se num inquérito a Hospitais e Centros
de Saúde, com recolha de informação clínica, radiológica, endoscópica e
histológica. Foram incluídos 745 doentes com DII, tendo 253 o diagnóstico
de DC. Considerando os anos de diagnóstico, foi estimada uma incidência
média anual no último quinquénio de 0,98/100.000 com uma prevalência
em 1988 de 9,9/100.000 habitantes.
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Ente 1991 e 1993 o estudo EC-IBD (Shivananda S et al, 1996), prospectivo
e de base populacional, encontrou incidências no distrito de Braga e na
região de Almada, respectivamente, de 4,4 e 2,6 por 100.000 habitantes
(inferiores à incidência média de 5,6 encontrada para os centros do Sul da
Europa).
Não dispomos infelizmente de dados relativos à prevalência da DC no
nosso País. Num estudo prospectivo multicêntrico recente (Magro F et al, 2007), realizado em 2005 foram registados 2491 doentes com DC em todo o País, inferindo-se uma prevalência estimada em 60,0 por 100.000 habitantes (Magro F).

› Existe um gradiente Norte-Sul em Portugal?
O único estudo que permite responder a esta questão é o EC-IBD
(Shivananda S et al, 1996) que permitiu, com critérios diagnósticos uniformes,
encontrar as incidências médias de 4,4 e de 2,6 por 100.000 habitantes,
respectivamente no Distrito de Braga e na região de Almada, no biénio
1991-93. Este gradiente é pouco marcado, o número total de doentes é
pequeno e será difícil tirar daqui conclusões.
No recente estudo realizado pelo GEDII (Magro F et al, 2007) parece poder
estimar-se uma menor prevalência da DC a Sul de Setúbal, quando comparados os valores obtidos com os do Norte do País; no entanto esta estimativa pode resultar de uma insuficiente recolha de informação em algumas
áreas do Sul do País.
Se existir de facto um gradiente Norte-Sul dentro do nosso País, não é de
esperar que o seu valor seja importante, nem que dele se possam tirar conclusões relevantes para a compreensão da etiopatogenia da DC entre nós.
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› Qual é a distribuição de idades à data do
diagnóstico?
É consensual que existe um aumento de novos diagnósticos de DC
na terceira década de vida, em ambos os sexos. Este facto é conhecido
já desde os anos 80, tendo sido confirmado pelo estudo EC-IBD (Shivananda
S et al, 1996), no qual 32% dos doentes foram diagnosticados entre os 20 e
os 29 anos. Embora neste estudo o número de novos diagnósticos tivesse
declinado progressivamente com o aumento da idade, há evidência (Allison
MC et al, 1998; Polito JM et al, 1996) de que existe um segundo pico de incidência
atingindo a sexta década de vida, facto nem sempre confirmado em todos
os estudos.

› A população mais nova (idades inferiores
a 40 anos) tem um fenótipo diferente?
Já há mais de uma década (Allison MC et al, 1998) que tem vindo a ser demonstrada a maior frequência de história familiar de DC, de mais frequente
atingimento do intestino delgado, de mais doença estenosante e de maior
necessidade de cirurgia em indivíduos com diagnóstico realizado em idades
mais jovens, sobretudo antes dos 20 anos. Pelo contrário, os diagnósticos
em idades acima dos 40 anos estão mais associados a doença do cólon e a
subtipos “inflamatórios” da doença. Os resultados preliminares do recente
estudo prospectivo realizado pelo GEDII (Magro F et al, 2007) vêm apoiar estes
dados.
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› Que sexo é predominantemente afectado?
Os números relativos à distribuição da DC por sexos são semelhantes,
existindo em algumas séries um ligeiro predomínio do sexo feminino; no
Norte de Portugal a relação M/F foi de 0,82 (Tavarela Veloso F et al, 1989), e também se encontrou um ligeiro predomínio do sexo feminino no estudo do
GEDII de 2005 (Magro F et al, 2007) mas já na região de Almada (Monteiro E et al,
1995) no biénio 1991-1993 não foi encontrada diferença entre os sexos. Na
Galiza, por outro lado, foi encontrado um predomínio do sexo masculino
na incidência da DC com uma relação M/F de 2,8:1 (Ruiz-Ochoa V et al, 1995). De
um modo geral os valores são sobreponíveis, com descrições ocasionais de
ligeiro predomínio do sexo feminino. A diferença não chega para explicar
eventuais influências de factores hormonais endógenos ou exógenos.

› Quantos doentes com DC existem em Portugal?
Se fizermos uma estimativa teórica para a população portuguesa, teríamos 19.345 doentes com DC em Portugal (http://www.cureresearch.com/c/crohns_disease/stats-country.htm (acedido em 2/10/07). Esta estimativa é baseada em números
obtidos em países anglo-saxónicos e ignora todos os factores ambienciais
e genéticos próprios da população, pelo que deverá ser considerada com
extrema cautela.
Os números extrapolados do estudo realizado no Norte de Portugal
(Tavarela Veloso F et al 1989), em 1988, apontariam para valores de cerca de mil
doentes no País. Já os valores estimados pelo estudo do GEDII de 2006
(Magro F) apontam para valores bem superiores, na casa dos 12.500 doentes
em 2005. Se considerarmos que muitos doentes não foram incluídos neste
último estudo, o número real de doentes com DC em Portugal é segura-
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mente superior, mas infelizmente não estão disponíveis dados rigorosos
que nos possibilitem uma resposta rigorosa à pergunta.

› Existe um aumento da incidência da DC
na Europa? E em Portugal?
Em algumas áreas da Europa (Cardiff, Blackpool, Derby e Aberdeen no
Reino Unido, Estocolmo, Orebro e Copenhaga na Escandinávia) a incidência da DC tem sido regularmente monitorizada por períodos prolongados.
Até 1980 verificou-se um aumento claro de incidência, mas desde os anos
80 esta parece ter estabilizado – excepto em Aberdeen, na Escócia, onde
continua a aumentar (figura 67). Nos países com padrão de vida ocidental, a
incidência da DC do adulto parece pois estabilizada.

Figura 67: Evolução temporal recente na incidência da DC (Logan RFA et al, 2001).
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Apesar de estável em muitas áreas, a incidência parece estar a aumentar no grupo pediátrico. Este aumento pode ser motivado por uma melhor
identificação de casos, por diagnósticos mais precoces, por transferência
de diagnóstico (ex: de CU atípica para DC), por um início mais precoce em
indivíduos predispostos ou, de facto, por um aumento real na incidência.
Em Portugal continuamos a deparar com a falta de dados rigorosos
para poder realizar uma avaliação correcta da incidência ao longo do tempo. Há evidência que sugere um aumento, mas esse aumento pode ser em
parte devido a uma maior atenção aos diagnósticos, a melhores acessos a
exames complementares mais sofisticados (fazendo parte de uma melhoria
dos cuidados de saúde).

11.
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da doença de Crohn
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› Qual a probabilidade cumulativa de cirurgia abdominal na DC?
Na história natural da DC a cirurgia é quase incontornável. Cerca de
50% dos doentes irão necessitar de cirurgia durante os primeiros 10 anos
de doença e 80% necessitarão de cirurgia em diferentes períodos da doença (Carter MJ et al, 2004; Bernell O et al, 2000).
O risco cumulativo de ressecção foi avaliado retrospectivamente, por
Bernell e colaboradores, em 1936 doentes, sendo de 44%, 61% e 71%
respectivamente ao 1 ano, 5 anos e 10 anos após o diagnóstico (Bernell O et
al, 2000).
A cirurgia não é curativa pelo que o risco de recorrência pós-cirurgia é
grande (Bernell O et al, 2000; Rutgeerts P et al, 1990). A recorrência pode ser avaliada
clínica, radiológica ou endoscopicamente. A recorrência endoscópica é mais
precoce que a clínica.
Após ressecção ileocecal, o follow-up endoscópico mostrou que, na
ausência de tratamento, a recorrência era de 65 a 90%, ao fim de um ano
e de 80 a 100% ao fim de três anos (Rutgeerts P et al, 1990).
A recorrência clínica, sem terapêutica, é cerca de 20 a 25% por ano
(Rutgeerts P et al, 1990).

› Qual a probabilidade cumulativa de doença anal na DC?
A doença anal pode traduzir-se por fístulas, fissuras, abcessos, úlceras
do canal anal, estenoses ou hemorróidas.
Keighlry e colaboradores, num estudo médico-cirúrgico verificou que
mais de 50% dos doentes com DC tinham doença anal (Keighlry MR et al, 1986).
As fístulas são, entre a patologia anal, a situação que levanta mais problemas.
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Até à data só foram publicados dois estudos, avaliando a história natural da DC fistulizante.
No primeiro, de Hellers, envolvendo 826 doentes no período de 1955
a 1974, a incidência cumulativa de fístulas perianais, foi de 23% (Hellers G et
al, 1980).
Mais recentemente, Schwartz registou uma probabilidade cumulativa
de fístulas anais de 12%, 15%, 21% e 26% respectivamente ao 1 ano, 5
anos, 10 anos e 20 anos de doença (Schwartz DA et al, 2002).

› Quando ocorrem os eventos perfurantes
abdominais?
A natureza transmural do processo inflamatório típico da DC predispõe
à formação de fístulas.
As fístulas classificam-se em internas ou externas (Present DH, 2003). As
primeiras surgem entre ansas intestinais ou entre ansas e órgãos adjacentes. As externas incluem as enterocutâneas e as perianais.
As fístulas abdominais podem ser espontâneas, ou surgirem como
complicação da cirurgia (Present DH, 2003; Irving M et al, 1983). As fístulas espontâneas, resultam da actividade da doença e desenvolvem-se a partir de úlceras profundas que envolvem toda a parede intestinal, formando abcessos.
As fístulas pós-cirurgia geralmente surgem na linha de sutura e resultam
de má técnica cirúrgica, isquemia, deficiente estado nutricional ou mais
raramente da actividade da doença.
O aparecimento de fístulas abdominais pode ser facilitado pela existência de estenoses prévias, que funcionam como zona de pressão (Louis E
et al, 2003).
O desenvolvimento das fístulas pode preceder ou coincidir com o diagnóstico da DC como verificaram Heller e Schwartz (Heller G et al, 1980; Schwartz DA
et al, 2002). Este último autor, num estudo de base populacional, confirmou
este tipo de comportamento em 45% dos doentes (Schwartz DA et al,2002).
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O comportamento da DC pode mudar ao longo do curso da doença. Louis e colaboradores no follow-up de 25 anos, duma população com
DC, verificaram que a maioria dos doentes tinha, à altura do diagnóstico
um fenótipo não-estenosante e não-perfurante mas no fim do follow-up a
grande maioria mudava o comportamento da doença para um fenótipo estenosante ou penetrante (Louis E et al, 2001). Mais tarde o mesmo autor, seguiu
163 doentes com DC, não-estenosante e não-perfurante, verificando que
ao fim de 5 anos só 110 doentes (67,5%) mantinham o mesmo fenótipo.
35 (21,5%) apresentavam um fenótipo penetrante e 18 (11%) um fenótipo
estenosante (Louis E et al, 2003).
O factor descriminativo encontrado, em análise multivariada, associado as formas penetrantes foi um elevado número de recidivas.

› Quando ocorrem os eventos estenosantes?
Mais de 1/3 dos doentes com DC podem desenvolver estenoses; a
grande maioria vai necessitar, pelo menos, de uma intervenção cirúrgica.
A fibrose associada a DC resulta da inflamação crónica transmural e
duma interacção complexa entre as células mesenquimatosas, citocinas e
células inflamatórias locais (Burke JP et al, 2007).
O fibroblasto é o principal mediador celular na formação da estenose,
produzido e depositando colagéneo (Graham MF et al, 1988).
As células musculares modificam o seu fenótipo, durante a inflamação,
adquirindo funções de síntese e secreção envolvendo citocinas (Graham MF et
al, 1988).
A arquitectura da parede intestinal é alterada, com disrupção da muscularis mucosa, espessamento da muscularis própria e deposição de colagéneo.
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A citocina TGF-β, fundamental neste processo, actua aumentando o
factor de crescimento e produção de matrix extracelular (Graham MF et al, 1988;
Graham MF et al, 1990).
Como já foi dito a DC não apresenta um comportamento estável podendo modificar o seu fenótipo. Os trabalhos de Cosnes e Louis comprovaram essa dinâmica (Cosne et al, 2002; Louis E, 2003).
Embora a grande maioria dos doentes com DC se apresentem, na
altura do diagnóstico, com um comportamento inflamatório, o fenótipo estenosante pode surgir precocemente. Louis comprovou num follow-up de
163 doentes com DC não-estenosante e não-perfurante que ao fim de 5
anos, 11% destes doentes modificavam o seu comportamento para uma
forma estenosante (Louis E, 2003). Verificou também que a localização ileal se
associava ao padrão estenosante.
A estenose pode surgir na altura do diagnóstico.

› Existe um comportamento perfurante abdominal?
Segundo a classificação de Viena a DC pode ter 3 tipos de comportamento: não-estenosante e não-perfurante, estenosante ou penetrante
(Gasche C et al, 2000).
A forma penetrante caracteriza-se pelo aparecimento de fístulas entre
o tubo digestivo e outras estruturas (enteroentéricas, rectovaginais, enterocutâneas).
O desenvolvimento das lesões penetrantes é consequência da gravidade da reacção inflamatória ao nível da mucosa (Cosne J et al, 2002). O aparecimento de fístulas pode ser facilitado pela existência de estenose prévia
(Louis E et al, 2003).
O curso clínico das fístulas internas não tem sido bem estudado.
Embora essas fístulas nem sempre produzam sintomas têm sido assumidas como um indicador dum subtipo de doença mais agressivo e que
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muitas vezes requer intervenção cirúrgica urgente e repetida (Present DH,
2003). Com frequência associam-se a abcessos abdominais e quadros de
sépsis.
No trabalho de Louis e colaboradores (Louis E et al, 2003) verificou-se que
a doença penetrante abdominal se associava a uma percentagem elevada
de recidivas/ano.
Também na Avaliação Nacional dos doentes com doença inflamatória
realizado pelo GEDII, se verificou que o fenótipo penetrante que correspondia a 32% dos casos, tinha um comportamento mais agressivo: maior
corticodependência, imunossupressão, terapêutica biológica e número de
cirurgia. Verificou-se uma maior prevalência de doença penetrante abdominal e anal no grupo de doentes mais jovens.

› Qual a probabilidade cumulativa de cirurgia anal na DC?
3-5% dos doentes com DC perianal serão candidatos à cirurgia (Hughes
LE, 1992; Schwartz DA et al, 2001; Schwartz DA et al, 2002). A cirurgia pode ser local ou
mais radical.
As fístulas perianais constituem, entre a patologia anal, a situação de
abordagem mais difícil (Schwartz DA et al, 2001).
Schwartz, num estudo com base populacional, englobando todos os doentes com DC diagnosticados entre 1970 e 1993, verificou que 34% dos
doentes tinham fístulas recorrentes. 83% dos doentes necessitaram de tratamento cirúrgico. Embora a maior parte cirurgia fosse menor cerca de 23%
dos doentes necessitaram de ressecção intestinal (Schwartz DA et al, 2001).
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› Existem doentes com episódios penetrantes abdominais recidivantes?
O curso clínico das fístulas varia com a sua localização e complexidade
(Present DH, 2003).
A doença penetrante abdominal pode ser recidivante.
As fístulas abdominais correspondem a um subtipo de doença mais
agressivo com necessidade de intervenção cirúrgica urgente e repetida (Cosne J et al, 2002).
No trabalho de Louis e colaboradores (Louis E et al, 2003) verificou-se que
a doença penetrante abdominal se associava a uma percentagem elevada
de recidivas/ano.

› Existem doentes com episódios penetrantes anais recidivantes?
A recidiva das fístulas perianais tem sido relatada com frequência após
o tratamento médico ou cirúrgico.
Makowiec e colaboradores verificaram que 47% dos doentes com DC
tratados por fístulas perianais, desenvolviam fístulas recorrentes (Makowiec
F et al, 1995).
Índices de recorrência variando entre 71 a 82% foram registados em
doentes que descontinuaram a terapêutica médica (Turunen U et al, 1989).
No entanto, Schwartz e colaboradores registaram números mais baixos, só identificando recidiva das fístulas em 34% dos doentes (Schwartz DA
et al, 2002).

e v o l u ç ã o c l í n i c a d a d o e nça de cro hn

217

› Qual a probabilidade de recorrência de abcesso abdominal em doentes unicamente
submetidos a drenagem?
Os abcessos abdominais podem complicar a DC sobretudo as formas
penetrantes.
A possibilidade de drenagem percutânea guiada quer por ecografia
quer por TAC tem permitido uma abordagem terapêutica mais conservadora (Garcia JC et al, 2001).
No entanto, a probabilidade de recorrência é grande (Garcia JC et al, 2001).
Cerca de 1/3 dos doentes submetidos a drenagem vão necessitar de cirurgia para resolução definitiva do problema, no período de 1 ano (Alexandra
Gutierrez et al, 2006).
Uma estratégia mais correcta na abordagem dos abcessos abdominais
seria a utilização da drenagem como tratamento inicial, sendo a cirurgia
utilizada num segundo tempo.

› Qual a evolução temporal da actividade
clínica dos doentes com DC?
A história natural da DC caracteriza-se pela alternância de períodos de
remissão com períodos de actividade.
A maior parte dos doentes, na altura do diagnóstico, apresentam-se
com doença activa (Moum B et al, 1997). Num estudo prospectivo realizado na
Noruega, com follow-up de 3 anos, verificou-se que, durante o primeiro
ano após diagnóstico, 45% dos doentes permaneciam em remissão, 35%
tiveram um ou dois períodos de actividade e 11% mantiveram doença crónica activa (Moum B et al, 1997).
Munkholn, em estudo de base populacional que envolveu 373 doentes,
verificou que no período de 3-7 anos após o diagnóstico, 30% dos doentes
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apresentavam doença activa, 15% tinham actividade intermédia e 55%
estavam em remissão (Munkholm P et al, 1995). No mesmo estudo verificou-se
também que a probabilidade de recidiva nos primeiros 3 anos se correlacionava com a evolução nos anos seguintes.
Recentemente tem sido evidenciada a relação genótipo/fenótipo na DC
o que sugere que a genética poderá condicionar não só a susceptibilidade
para a doença mas também o seu comportamento (Ahmad T et al, 2004).

› A evicção alimentar altera a história natural da DC?
Não há nenhuma evidência de que exista uma dieta específica para
evitar a recidiva da doença. Os doentes com DII devem ter uma dieta
equilibrada, sem nenhuma restrição específica. As restrições que têm sido
aconselhadas, nomeadamente de fibras e lactose, não só não têm mostrado eficácia na prevenção da reactivação da doença, como podem provocar desequilíbrios nutricionais importantes, sobretudo de micronutrientes.
Uma dieta sem fibras leva, por um lado, a uma diminuição de ingestão de
vitaminas cujo efeito antioxidante pode ser benéfico no tratamento da DII,
e por outro lado a uma diminuição da produção de ácidos gordos de cadeia
curta, principal metabolito energético dos colonócitos (Cabre E et al, 2003).
Apesar desta não-evidência existem algumas situações, como as estenoses, em que se recomenda a diminuição da ingestão de fibras para
diminuir o bolo fecal e assim evitar as crises de suboclusão.
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› Que factores ambientais alteram a história natural da DC?
A susceptibilidade à DC tem sido associada a múltiplos factores ambientais nomeadamente: consumo de tabaco, contraceptivos orais, factores alimentares, eventos perinatais, infecções em criança, etc..
O tabaco é o factor ambiencial melhor documentado como associado
à doença inflamatória. Uma extensa literatura tem demonstrado o efeito
nocivo do tabaco no curso clínico da DC (Hilsden RJ et al, 2000).
O tabaco tem sido relacionado com: (1) maior risco de recidiva; (2)
aumento da necessidade de cirurgia; (3) maior necessidade de corticosteróides ou imunossupressores; (4) diminuição da qualidade de vida; (5)
aumento do risco de osteoporose.
Cosnes e colaboradores verificaram que os doentes que deixavam de
fumar tinham um curso clínico semelhante ao dos não fumadores, com
menor risco de recidiva, quando comparados com os doentes que continuavam a fumar (Cosnes J et al, 2001).
Os contraceptivos orais têm sido também apontados como potenciais
factores de risco na DC. No entanto, os trabalhos publicados, têm sido
menos convincentes do que os relacionados com o tabaco. Godet e colaboradores avaliaram a literatura existente numa meta-análise, encontrando
um risco relativo com os contraceptivos orais de 1,44 (95% IC 1,12-1,86)
(Godet PG et al, 1995).
Outros factores têm sido sugeridos (contacto com agentes infecciosos,
químicos industriais, diferentes nutrientes como os açúcares refinados) no
entanto, os dados dos diferentes estudos não têm sido consistentes (Loftus
EV, 2004).

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

220

› Existem doentes em remissão, sem episódios de agudização, após a introdução da
terapêutica médica?
Até aos anos noventa a terapêutica médica da DC era claramente deficiente com a maioria dos doentes apresentando recidivas frequentes ou
doença cronicamente activa, com um número considerável de complicações (Munkholm P et al, 1994; Faubion WA et al, 2001).
Com os imunossupressores 42% dos doentes permanecem em remissão 2 anos após o diagnóstico e 12% aos 10 anos. No entanto, 10% dos
doentes mantêm doença cronicamente activa aos 2 anos (Candy S et al, 1995).
Com o advento da terapêutica biológica novos objectivos têm sido definidos: mudar o curso da doença. Os biológicos isoladamente ou em combinação com os imunossupressores permitem manter de forma prolongada
a remissão clínica (Rutgeerts P, 2004).

› Qual a probabilidade de um doente manter o comportamento ao longo da vida?
A classificação de Viena divide a DC em 3 fenótipos: não estenosante/
não penetrante (inflamatória), estenosante e penetrante (fistulizante) (Gasche C et al, 2000).
A estabilidade do comportamento da doença ao longo do tempo foi
avaliada por vários autores.
Cosnes e colaboradores (Cosne J et al, 2002) analisaram retrospectivamente
a evolução de 2002 doentes e prospectivamente, um subgrupo de 646 doentes, durante 5 anos. Verificaram que, ao fim de 20 anos, cerca de 88%
do grupo inicial tinha mudado o fenótipo desenvolvendo quer um comportamento estenosante (18%) quer um comportamento penetrante (70%).
A localização da doença foi o mais importante factor, identificado, determi-
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nante da alteração do comportamento. A localização ileal associa-se com
maior frequência ao subtipo estenosante.
Louis e colaboradores (Louis E et al, 2001) estudaram a estabilidade do fenótipo numa população de doentes com Crohn, seguidos por mais de 25
anos e verificaram também modificação do comportamento da doença ao
longo do tempo: num período de 10 anos 46% dos doentes modificaram o
fenótipo de puramente inflamatório para estenosante (27%) ou penetrante
(29%).
Mais tarde este mesmo autor procurou determinar os factores que
podiam influenciar as modificações de comportamento sugerindo que a
localização da doença e o tabaco seriam determinantes na progressão da
doença ao contrário do genótipo NOD2/CARD15 com o qual não encontraram correlação (Louis E et al, 2001). 25% dos doentes que na altura do diagnóstico tinham um padrão inflamatório, progrediam, ao fim de 5 anos para um
padrão penetrante.
A mensagem que emerge destes estudos é que o comportamento da
DC é dinâmico e não estável. Embora o fenótipo inflamatório seja o mais
comum na altura do diagnóstico parece haver uma progressão quer para
estenosante quer para penetrante ao longo do tempo.

12.
Epidemiologia da
colite ulcerosa

Ana Isabel Vieira
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Qual é a prevalência e a incidência da CU
na Europa?
A avaliação epidemiológica na CU está actualmente limitada pela dificuldade em efectuar estudos de base populacional, pela não utilização de
critérios de diagnóstico universalmente aceites e pela escassez de registos
prospectivos na maioria dos países.
A incidência e a prevalência da CU têm variações na Europa de acordo
com a localização geográfica. As maiores taxas, de uma maneira geral,
observam-se nos países do Norte (Shivananda S et al, 1996). Além disso, apesar
de não haver evidência suficiente para o afirmar, esta doença parece ser
mais comum nas áreas mais industrializadas em relação às zonas rurais
(Farrokhyar F et al, 2001).
A incidência de CU na Europa em 1991-93, num estudo prospectivo
multicêntrico de base populacional, foi de 10,4/105 para a população com
idades compreendidas entre os 15-64 anos. A taxa mais elevada registouse na Islândia (24,5/105) e a mais baixa em Almada – Portugal (1,6/105)
(Shivananda S et al, 1996).
Em estudos prospectivos de base populacional mais recentes, a incidência da CU varia entre 4,3/105 na Croácia em 2000-2004 (Sincic BM et al,
2006) e 13,4/105 na Dinamarca em 2003-2005 (Vind I et al, 2006).
No que respeita a idade pediátrica, a maioria dos dados é oriunda de
países com taxas elevadas de DII, tendo-se verificado uma incidência de
0,57/105 em França em 1994-1997 (idade < 17 anos) (Tourtelier Y et al, 2000) e de
2,2/105 na Suécia em 1990-2001 (idade < 16 anos) (Hildebrand H et al, 2003).
A avaliação da prevalência da CU é difícil devido à grande variabilidade
do curso clínico desta doença, não sendo por vezes os doentes submetidos
a colectomia considerados nos cálculos.
Os estudos publicados são escassos, mas pode-se estimar que a prevalência de CU é de aproximadamente 10-14 vezes a sua incidência (Aladrén
BS et al, 2007). Em estudos de base populacional recentes, a prevalência variou entre 142,6/105 habitantes/ano na Hungria em 2001 (Lakatos L et al, 2004)
e 212,79/105 habitantes/ano em Espanha em 1997 (Saro Gismera C et al, 2000).
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› Existe um gradiente Norte-Sul?
A interpretação e a comparação da incidência da CU entre estudos diversos de vários países é muitas vezes difícil, pois a discrepância dos valores
observados pode ser real e depender dos factores ambientais, do estilo de
vida e da susceptibilidade genética de cada população, mas também pode
dever-se, pelo menos em parte, a diferenças na metodologia e critérios de
diagnóstico usados, à inclusão ou não da proctite ulcerosa, à diferença de
idades das populações estudadas e ao período de tempo analisado.
Trabalhos epidemiológicos isolados realizados em diferentes países europeus, que abrangeram períodos diversos entre 1955 e 1987, sugeriam
existir uma grande variação da incidência da CU, com taxas significativamente mais elevadas no Norte da Europa (Copenhaga, na Dinamarca com
8,1/105) em relação ao Sul (Bolonha, em Itália com 1,9/105) (Shivananda S et
al, 1996). No entanto, estes estudos têm características diferentes, pelo que
a comparação dos seus resultados tem de ser cautelosa.
Com o objectivo de avaliar e comparar a incidência de DII em centros
do Norte e Sul da Europa, o EC-IBD efectuou um estudo epidemiológico
prospectivo, de base populacional, entre Outubro de 1991 e Setembro de
1993, em que participaram 20 centros de 13 países europeus, tendo todos
cumprido um protocolo comum para a detecção da doença e definição do
diagnóstico. Para a CU, a incidência nos países do Norte da Europa foi 40%
superior aos do Sul (RR=1,4, 95% IC 1,2-1,5). Quando se ajustaram as
taxas para o consumo de tabaco e o grau de educação da população, demonstrou-se que estes factores não explicavam a diferença dos resultados,
apesar dos dados relativos a estas variáveis serem limitados. Observou-se
contudo uma relação directa entre os níveis mais elevados de produto interno bruto e uma maior incidência de CU nos países do Norte da Europa
(Shivananda S et al, 1996). Verificou-se assim que o excesso de incidência no Norte da Europa em relação ao Sul era muito menor do que o sugerido em trabalhos anteriores. Este facto pode estar relacionado com a estandardização
dos métodos de estudo para todos os centros e o grande número de países
participantes com uma amostra significativa de toda a Europa. Contudo, é
mais provavelmente devido às mudanças nas taxas de incidência entre o
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Norte e o Sul que se têm observado ao longo do tempo, com grande aumento da incidência no Sul e aumento ligeiro ou mesmo estabilização das
taxas no Norte, com diminuição do gradiente Norte-Sul nos últimos anos
(Shivananda S et al, 1996; Loftus EV Jr, 2004; Ekbom A, 2004).
Mesmo o gradiente entre o Este e o Ocidente da Europa, observado
em alguns estudos, não se verifica nos trabalhos mais recentes devido a
um aumento da incidência da CU nos países de Leste, que actualmente é
quase equivalente à dos países ocidentais (Lakatos L et al, 2004; Karlinger K et al, 2000;
Sincic BM et al, 2006).

› Que estudos existem de prevalência e incidência em Portugal?
Em Portugal não existem estudos epidemiológicos prospectivos, de
base populacional, que abranjam todo o país, pelo que não há dados que
reflictam a verdadeira realidade da doença e que permitam uma avaliação
correcta da incidência e prevalência da CU ao nível nacional.
No Norte de Portugal, efectuou-se um estudo retrospectivo, de base
populacional, entre 1975 e 1988, que abrangeu 3.173.500 habitantes (Tavarela
Veloso F, 1995). De referir que 89% dos doentes foram referenciados por serviços
hospitalares. Cumpriram os critérios de diagnóstico de CU 431 doentes, com
uma prevalência em Dezembro de 1998 de 13,6/105. A incidência anual de
DII aumentou ao longo do período de estudo (correlação linear: r2=0,87). A
CU teve um aumento progressivo da incidência anual de 0,64/105 em 197983 para 1,98/105 no fim de 1988. No entanto, esta progressão das taxas foi
inferior à observada na DC, com um ratio DC/CU que diminuiu de 0,89 em
1979-1983 para 0,62 em 1984-1988. Na CU a relação homens/mulheres
foi de 0,86, com incidência específica por sexo idêntica. Na última década
do estudo, a incidência média anual de CU foi significativamente maior nas
áreas urbanas (1,51/105) do que nas regiões rurais (0,72/105).
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Colaboraram no estudo do EC-IBD (Shivananda S et al, 1996) entre 1991-93,
dois centros portugueses: 1) o Serviço de Medicina II do Hospital Universitário de Santa Maria, em Lisboa, conjuntamente com o Serviço de Gastrenterologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, que representou o
Sul de Portugal com a região de Almada, Seixal e Sesimbra, e 2) o Serviço
de Gastrenterologia do Hospital Universitário de São João, no Porto, em
conjunto com o Hospital de S. Marcos, em Braga, que representou o Norte
de Portugal com o distrito de Braga. Estes centros foram escolhidos por
representarem áreas geográficas bem definidas, com apenas um hospital
de referência. A incidência em doentes com idade ≥ 15 anos neste estudo
prospectivo, de base populacional, com protocolos uniformizados, foi de
1,7/105 no centro do Sul e de 5,5/105 no centro do Norte de Portugal, com
idade média dos doentes de 39,6 anos (11-69 anos).
No Sul de Portugal, num estudo multicêntrico, retrospectivo, que abrangeu o período entre 1993-2002, e que teve como objectivo analisar as características das neoplasias gastrintestinais no doentes com DII, foram identificados 541 doentes com CU, o que corresponde a uma prevalência estimada
de 37,2/105 (Vieira A et al, 2005). No entanto, importa referir que este estudo foi de
base hospitalar e não teve verificação dos critérios de diagnóstico utilizados.
O GEDII promoveu um estudo nacional multicêntrico, retrospectivo,
com o objectivo de avaliar as principais características dos doentes com
DII em Portugal, que decorreu durante o ano de 2006. Foram registados
2863 doentes com CU, com idade média de 37 anos (7-84 anos) (Magro F
et al, 2007). A incidência de CU a nível nacional variou de 1,27/105 em 1991
para 5,76/105 em 2005 (Magro F e GEDII). A prevalência estimada em 2005 foi
de 56,62/105 (Magro F e GEDII). É importante ter em conta que estes dados
são maioritariamente de base hospitalar e que não há certeza quanto à inclusão exaustiva de todos os casos nos diversos centros que participaram.
Este trabalho encontra-se em fase de publicação, aguardando-se os seus
resultados.
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› Existe um gradiente Norte-Sul em Portugal?
O estudo do EC-IBD demonstrou no Sul de Portugal, representado
pela área de Almada, Seixal e Sesimbra, uma incidência de CU de 1,7/105,
enquanto que no Norte de Portugal, no distrito de Braga, foi de 5,5/105
(Shivananda S et al, 1996). Com base nestes dados, parece existir um gradiente
Norte-Sul em Portugal, mas este estudo apenas abrange uma pequena
fracção do território nacional.
Por outro lado, no estudo do GEDII, quando comparada a incidência de
CU entre estas mesmas regiões, o distrito de Setúbal e o de Braga, houve
valores oscilantes, com taxas globais ligeiramente mais elevadas no Sul entre
1991-2003 (incidência de 3,99/105 em Setúbal e 3,19/105 em Braga), com
alteração marcada nos anos de 2004 e 2005 em que a incidência em Braga foi
maior (incidência de 4,11/105 em Setúbal e 8,6/105 em Braga) (Magro F e GEDII).
Portanto, não há dados que nos permitam avaliar correctamente as
diferenças regionais de incidência de CU ao nível nacional, e alguns dos
resultados obtidos são contraditórios. É necessária uma melhor avaliação
com estudos prospectivos nacionais, de base populacional, para se poderem tirar conclusões.

› Qual é a distribuição de idades à data do
diagnóstico?
Classicamente, o pico de idade de maior incidência da CU é entre os
15-25 anos, e em algumas séries está descrito um segundo pico aos 5565 anos (Calkins BM et al, 1984; Sinclair TS et al, 1983). Contudo, este segundo pico é
controverso e pode em parte ser devido à existência de outro tipo de colites
mais frequentes nesta faixa etária cujo diagnóstico diferencial com a CU é
por vezes difícil ou a um diagnóstico tardio da doença aquando de uma re-
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cidiva (Ekbom A, 2004). Cerca de 20% dos doentes com CU são diagnosticados
com idades inferiores a 20 anos (Higuchi LM et al, 2005), sendo a idade média
de diagnóstico na população com idade < 16 anos de 12,8 anos (6,5-15,8
anos) (Hildebrand H et al, 2003).
Alguns trabalhos mais recentes mostram um pico de incidência um
pouco mais tardio, aos 25-38 anos (Shivananda S et al, 1996; Jess T et al, 2007). Verificam ainda que nos homens, a incidência específica para a idade tem picos
de incidência menos acentuados ou mesmo pouca variação, enquanto que
nas mulheres há um pico nas adultas jovens, com diminuição significativa
da incidência com o aumento da idade (Shivananda S et al, 1996; Langholz E et al,
1991).
A população portuguesa teve uma média de idade de diagnóstico de
39,6 anos (11-69 anos) em 1991-93 (Tavarela Veloso F, 1995; Monteiro E et al, 1995).

› A população mais nova (idades inferiores
a 40 anos) tem um fenótipo diferente?
Em relação à variação do fenótipo consoante o grupo etário dos doentes, não existem resultados consensuais. Há a tendência para os doentes
jovens, com idade inferior a 20 anos, terem uma doença mais extensa (Langholz E et al, 1991; Molinie F et al, 2004), enquanto nos doentes com idade ≥ 60 anos
se observa uma maior frequência de colite esquerda (Molinie F et al, 2004). No
entanto, alguns trabalhos mostram que a localização da doença não difere
com a idade (Vind I et al, 2006).
Ao nível nacional, o estudo multicêntrico retrospectivo do GEDII, observou que os doentes com diagnóstico da doença antes dos 40 anos apresentavam um fenótipo mais agressivo, com maior prevalência de: pancolite
(p<0,0001), doença crónica intermitente e crónica activa (p<0,001), manifestações extra-intestinais (p<0,0001) e, no que respeita ao tratamento,
de corticodependência, corticorresistência, imunossupressão, terapêutica
biológica e cirurgia abdominal (p<0,01) (Magro F et al, 2007).
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› Que sexo é predominantemente afectado?
Na maioria dos estudos, a incidência entre os dois sexos é de uma
forma geral similar, havendo algumas séries que demonstram uma maior
incidência nos jovens do sexo masculino (Shivananda S et al, 1996; Calkins BM et al,
1984; Molinie F et al, 2004). Nos doentes com idades ≥ 35 anos, com o aumento
da idade, a incidência no sexo masculino mantém-se constante enquanto
que no sexo feminino diminui (Shivananda S et al, 1996; Brulleta E et al, 1998).
No estudo nacional multicêntrico do GEDII, verificou-se que dos doentes registados com CU, 43% eram do sexo masculino e 57% do sexo
feminino (Magro F et al, 2007). Estes dados apontam para um atingimento ligeiramente mais frequente no sexo feminino em Portugal, com um ratio
homens/mulheres de 0,75.

› Quantos doentes com CU existem em Portugal?
No estudo retrospectivo de base populacional efectuado no Norte de
Portugal (Tavarela Veloso F, 1995), a prevalência de CU em Dezembro de 1988
era de 13,6/105. No estudo retrospectivo hospitalar do Sul do país, em
2002 a prevalência estimada era de 37,2/105 (Vieira A et al, 2005). No estudo
do GEDII foram registados 2.497 doentes com CU, com uma prevalência
estimada de 56,62/105 em 2005 (Magro e GEDII). Porém, todos estes trabalhos
apresentam limitações, não existindo em Portugal dados seguros sobre a
prevalência de CU a nível nacional.
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› Existe um aumento da incidência da CU
na Europa? E em Portugal?
De uma forma global, a incidência da CU tem aumentado ao longo
do tempo na Europa. Apesar deste incremento poder reflectir um maior
conhecimento e alerta em relação à doença, bem como um acesso a melhores cuidados de saúde e métodos de diagnóstico, acredita-se que seja
real, pois observa-se em países que têm avaliações ao longo de vários
anos, na mesma população, com métodos de inclusão sobreponíveis (Vind I
et al, 2006). Não está ainda esclarecida a causa desta evolução, especulandose sobre o papel da mudança dos hábitos alimentares e de higiene, dos
hábitos tabágicos, do desenvolvimento sócio-económico, da urbanização e
da industrialização (Ekbom A 2004; Brulleta E et al, 1998).
Em áreas geográficas, como o Sul e o Este da Europa, onde a incidência de CU era mais baixa em relação ao Norte, verifica-se actualmente um
aumento importante, apesar de ainda manterem taxas inferiores (Loftus EV Jr,
2004; Karlinger K et al, 2000; Brulleta E et al, 1998). Nos países do Norte existiu, entre
o final dos anos 1940 e 1980, um aumento marcado da incidência de CU
(Ekbom A 2004; Jess T et al, 2007; Molinie F et al, 2004; Ekbom A et al, 1991). Contudo, nas
últimas décadas, assistiu-se na maioria destes países a uma estabilização
ou a um aumento discreto e, em algumas zonas como no Norte de França,
mesmo a uma diminuição desta incidência (Karlinger K et al, 2000; Jess T et al, 2007;
Molinie F et al, 2004). Na população pediátrica com idade ≤ 15 anos, observouse uma incidência de CU estável nos últimos anos (Vind I et al, 2006; Hildeberg H et
al, 2003). Esta diferença de comportamento na incidência da CU nas diversas
áreas geográficas faz com que o gradiente inicialmente descrito se esteja a
esbater, havendo uma tendência para se atingir uma taxa semelhante em
toda a Europa.
Por outro lado, a incidência de DC tem aumentado de uma forma global. Esta evolução faz com que a relação entre a CU e a DC se altere. A
incidência da CU que geralmente era maior que a da DC nos países do Norte, tem tendência nestas regiões para se tornar similar ou mesmo, como
descrito em alguns países como a França, a Bélgica, a Suécia, inferior à da
DC (Hildeberg H et al, 2003; Molinie F et al, 2004; Latour P et al, 1998).
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Em Portugal observou-se, no Norte do país entre 1975-1988 (Tavarela
Veloso F, 1995; Tavarela Veloso F et al, 1989), um aumento constante da incidência de
CU, que entre 1979-83 foi de 0,72/105 e entre 1984-1988 de 1,58/105,
sendo a incidência no fim de 1988 de 1,98/105. No estudo nacional multicêntrico do GEDII, verificou-se um aumento continuado do número de doentes diagnosticados por ano desde 1974 até 2005 (Magro F et al, 2005). Estes
dados sugerem uma progressão mantida da incidência de CU em Portugal
até 2005, contudo não está ainda caracterizada a sua magnitude.
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› Qual é a evolução temporal da actividade
clínica da CU?
A CU pode apresentar 4 padrões de evolução distintos: 1 - declínio da
intensidade dos sintomas, após o primeiro episódio; 2 - intensidade crescente dos sintomas (padrão fulminante); 3 - sintomas crónicos contínuos;
4 - exacerbação intermitente dos sintomas (Henriksen M et al, 2006; Selby W, 1997;
Langholz E et al, 1994).
A maioria dos doentes (80%) apresenta um curso clínico caracterizado
por episódios intermitentes de exacerbação que alternam com períodos de
completa remissão (padrão 4) (Selby W, 1997; Langholz E et al, 1994; Baumgart DC et al,
2007). A probabilidade de um curso clínico intermitente com remissões e
recaídas aumenta com o tempo de doença (Park SH et al, 2007) sendo de 90%
após 25 anos de diagnóstico (Langholz E et al, 1994; Baumgart DC et al, 2007). Pelo
contrário, a probabilidade cumulativa de um curso clínico com actividade
contínua é muito baixa, 1% após 5 anos e 0,1% após 25 anos de doença.
A probabilidade anual de remissão após uma recaída é de 30%. Após 1 ano
de remissão, a probabilidade de exacerbação, no ano seguinte, baixa para
20% (Langholz E et al, 1994). A actividade clínica da CU correlaciona-se estreitamente com o curso clínico dos anos precedentes (Selby W, 1997; Langholz E et al,
1994; Baumgart DC et al, 2007). Quanto maior a actividade ou o tempo de remissão, maior a probabilidade de a doença se comportar de modo semelhante
nos anos seguintes (Langholz E et al, 1994; Baumgart DC et al, 2007). Uma vez atingida
a remissão, a probabilidade cumulativa de doença sem exacerbações nos
próximos 10 anos é de 40 a 60%. Este valor aumenta para 80 a 90% com
a duração da doença que tende a apresentar um curso clínico mais benigno, ao longo do tempo (Langholz E et al, 1994). A extensão das lesões à data
do diagnóstico não afecta o curso da actividade clínica da CU, no entanto
poderá ser um factor determinante para a colectomia (Henriksen M et al, 2006;
Langholz E et al, 1994).
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› Qual é a probabilidade cumulativa de cirurgia abdominal na CU?
A cirurgia na CU está indicada de forma emergente, na presença de
complicações que põem em risco a vida do doente, nomeadamente a perfuração, a hemorragia e o megacólon tóxico refractários à terapêutica médica, e de forma electiva, nos doentes com displasia, cancro colo-rectal ou
CU intratável medicamente, seja por intolerância ou ausência de resposta à
terapêutica médica (Baumgart DC et al, 2007; Larson DW et al, 2004; Cima RR et al, 2004).
A probabilidade cumulativa de cirurgia abdominal na CU é de 25%
aos 10 anos e de 30% aos 25 anos (Langholz E et al, 1994; Leijonmarck CE et al, 1990;
Hendriksen C et al, 1985; Farmer RG et al, 1993). Cerca de metade das cirurgias têm
lugar no primeiro ano após o diagnóstico, sendo a taxa de colectomia de
10%. Depois, a taxa desce para 1% ao ano. Os dois factores associados a
um risco aumentado de cirurgia, são a extensão e a actividade da doença
na altura do diagnóstico. Os doentes com pancolite e aqueles cujo episódio
inaugural é grave têm taxas de colectomia superiores a 30% aos 5 anos
(Langholz E et al, 1994; Leijonmarck CE et al, 1990; Hendriksen C et al, 1985; Brostrom O, 1990; Sinclair TS et al, 1985).

› Têm os doentes com proctite a mesma
história natural que os doentes com colite
esquerda ou pancolite?
Estudos epidemiológicos têm mostrado que 25 a 55% dos doentes
com CU têm a doença confinada ao recto, à data do diagnóstico (Meucci G et
al, 2000; Ghirardi M et al, 2002; Park SH et al, 2007).
Tem sido matéria de debate se a proctite ulcerosa deve ser considerada
uma forma limitada da CU ou uma entidade clínica distinta, já que, nas últimas décadas, a incidência da proctite ulcerosa tem aumentado, enquanto
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a incidência da CU mais extensa se tem mantido e a idade de apresentação
da proctite ulcerosa é superior à da CU (Meucci G et al, 2000). No entanto, vários
estudos demonstram que a extensão da CU não é estática e que mais de 30
a 50% dos doentes apresentam progressão da extensão das lesões (Meucci G
et al, 2000; Park SH et al, 2007; Langholz E et al, 1996; Hiwatashi N et al, 1991; Ayres RC et al, 1996;
Farmer RG et al, 1993; Henriksen M et al, 2006; Baumgart DC et al, 2007).

A probabilidade cumulativa de extensão proximal da proctite ulcerosa
é de 20% aos 5 anos, 54% aos 10 anos e de 84% aos 20 anos (Meucci G et al,
2000). Os doentes não fumadores ou ex-fumadores, com mais de 3 recaídas
por ano, necessidade de corticoterapia ou imunossupressores ou doença
refractária têm maior risco para extensão das lesões (Meucci G et al, 2000). O
sexo, a idade de início da doença e a história de apendicectomia não se
associam a alteração da extensão da doença (Meucci G et al, 2000).
A extensão da CU não altera a evolução temporal da actividade clínica
da doença (número de exacerbações) (Henriksen M et al, 2006; Langholz E et al, 1994).
Embora a maioria dos doentes com proctite ulcerosa apresentem um
curso benigno com maior prevalência de sintomas locais, menos manifestações sistémicas e extra-intestinais, menor actividade endoscópica e necessidade de intervenção cirúrgica e com risco de evolução para carcinoma
colorrectal semelhante à da população em geral, nalguns casos a doença
é mais agressiva, o que aumenta a probabilidade de extensão da doença
e o risco de colectomia (Meucci G et al, 2000; Ghirardi M et al, 2002; Farmer RG et al, 1993;
Martins P et al, 1990).

› Qual é a história natural dos doentes com
colite grave/fulminante que tenham respondido à terapêutica médica?
Os doentes com CU grave que respondem à terapêutica médica têm
uma taxa de recidiva igual à dos outros doentes com CU, mas as recidivas
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são mais graves e a taxa de colectomia mais alta. O risco de colectomia é
mais elevado nos doentes em que é necessário usar ciclosporina para induzir
a remissão do episódio de agudização (30-70% aos 5 anos), sobretudo se
já estiverem a fazer azatioprina antes da agudização ou, nos doentes naive
para a azatioprina, se ela não for instituída como terapêutica de manutenção
(Leijonmarck CE et al, 1990).

› Qual é a história natural dos doentes com
megacólon tóxico que tenham respondido
à terapêutica médica?
Os doentes com megacólon tóxico que respondem à terapêutica médica têm um risco muito elevado de recidiva grave e de colectomia. Cerca
de um terço dos doentes têm novo episódio de megacólon tóxico ou de CU
fulminante e quase metade são colectomizados (21% aos 6,5 anos e 47%
aos 13 anos), na maioria dos casos de forma urgente ou emergente (Grant
CS et al, 1984; Present DH et al, 1988; Present DH, 1993; Gan SI et al, 2003).
Face a este mau prognóstico, alguns autores defendem que, após a resolução do episódio agudo, os doentes devem ser submetidos a colectomia
electiva (Grant CS et al, 1984).

› Qual a probabilidade de um doente com
CU ter doença perianal?
A doença perianal em doentes com DII está geralmente associada à
DC ou à colite indeterminada (Hamzaoglu I et al, 2005).
Até 1996, algumas séries reportaram uma prevalência de complica-
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ções perianais na CU de aproximadamente 20 a 25%, mas pensa-se que
alguns destes casos correspondam a DC e a colite indeterminada erradamente diagnosticados como CU (Fuzy PZ, 1961). No entanto, parece claro que
os doentes com CU, principalmente os casos graves com curso fulminante
e inflamação transmural, podem apresentar doença perianal, nomeadamente doença hemorroidária, abcessos anorrectais, fístulas perianais e fissuras anais (Hamzaoglu I et al, 2005).

› O aparecimento de uma fístula rectovaginal obriga a alterar o diagnóstico de CU?
A doença fistulizante é mais frequente na DC e, sempre que surjam
fístulas em doentes com CU, este diagnóstico deve ser questionado (Hamzaoglu I et al, 2005). No entanto, o aparecimento de uma fístula rectovaginal não
obriga a alterar o diagnóstico de CU. A fístula rectovaginal é uma complicação rara da CU mas pode ocorrer em doentes com inflamação rectal grave
(Hamzaoglu I et al, 2005; Zinicola R et al, 2004; Froines EJ et al, 1991; Koganei K et al, 2006).

› Qual é a história natural da displasia de
baixo e alto grau na CU?
A história natural da displasia de baixo grau varia consoante o seu tipo.
A displasia de baixo grau divide-se em displasia de baixo grau em mucosa
plana e displasia de baixo grau associada a lesão ou massa (DALM). Por sua
vez, a DALM pode ser tipo adenoma ou tipo não-adenoma.
A DALM tipo não-adenoma tem um elevado valor predictivo para a
ocorrência síncrona ou metácrona de CCR (Blackstone MO et al, 1981; Butt JH et al,
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1983; Lennard-Jones JE et al, 1990; Rosenstock E et al, 1985; Bernstein CN et al, 1994). Metade dos

doentes com DALM tipo não-adenoma submetidos a colectomia, já têm CCR
na peça operatória. Quando a opção é a vigilância endoscópica, cerca de
60% desenvolvem CCR. Pelo contrário, nos doentes com DALM tipo adenoma, o risco de CCR é baixo, desde que a excisão seja completa e não exista
displasia na mucosa adjacente (Nugent FW et al, 1991; Medlicott SA et al, 1997; Connell WR et
al, 1994; Engelsgjerd M et al, 1999; Rubin PH et al, 1999). A história natural da displasia de
baixo grau em mucosa plana não é conhecida, apresentando os diversos estudos uma taxa de progressão para lesões avançadas muito díspar (3-53%).
São também muito diferentes os dados relativos à presença concomitante
de CCR (0-20%) (Bernstein CN et al, 1994; 11-14).
A displasia de alto grau, tal como a DALM tipo não-adenoma, é um
factor de risco muito importante para a ocorrência de CCR. Na maioria
dos casos, os doentes já têm CCR na altura do diagnóstico (42%) ou este
ocorre após pouco tempo de vigilância (32%).
Com base nestes factos, as recomendações actuais são para a realização de colectomia nos doentes com displasia de alto grau, com DALM
de tipo não-adenoma, com DALM tipo adenoma em que a excisão não é
completa ou há displasia na mucosa adjacente e com displasia de baixo
grau em mucosa plana multifocal ou unifocal, em exames repetidos. Nos
doentes com DALM tipo adenoma em que a excisão é completa, deve ser
feito um controlo endoscópico aos 6 meses, após o que o doente retoma
o programa de rastreio standard. Nos doentes com displasia de baixo grau
unifocal as opções possíveis são a realização de colectomia ou a vigilância
endoscópica apertada (≤ 6 meses) (Itzkowitz SH et al, 2005).

› A evicção alimentar altera a história natural da CU?
Os nutrientes podem estar envolvidos na modulação da resposta imunológica através de 3 mecanismos diferentes. O 1º mecanismo prende-se
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com o facto de os nutrientes serem componentes major do ecossistema
do intestino influenciando, deste modo, o ambiente intestinal. Segundo,
como componentes das membranas celulares, os nutrientes podem mediar
a expressão de citoquinas envolvidas na resposta imunológica e modificar
a composição dos lípidos das membranas celulares interferindo na resposta
celular. Finalmente, é frequente a detecção de níveis baixos de micronutrientes nestes doentes que, mesmo quando subclínicos, podem assumir
significado fisiopatológico capaz de autoperpetuar a doença, devido ao defeito dos mecanismos de reparação tissular (Gassul MA, 2004).
Existe muito pouca evidência relativamente à associação entre determinados componentes da dieta e a evolução clínica da doença.
A ingestão elevada de lacticínios e a baixa ingestão de fibras podem
associar-se a recaídas, mas o factor dietético com maior evidência implicado nas exacerbações da doença é o conteúdo em enxofre e sulfato dos
alimentos (Wright R et al, 1965; Samuelsson SM et al, 1991; Davies PS et al, 1978; Mitsuyama
K et al, 1998; Fernandez-Bañares F et al, 1999; Jowett SL et al; 2004). As principais fontes
exógenas destas substâncias são os alimentos ricos em proteínas, como a
carne vermelha, o queijo, o leite, o peixe, os ovos e as nozes, assim como
os alimentos processados contendo conservantes (Jowett SL et al; 2004; Naomasa S
et al; 2005). A associação com as recaídas, apenas teve significado clínico para
a ingestão de carne e álcool (Jowett SL et al; 2004), mas não está provado que
a evicção destes alimentos possa modificar o curso da doença. Por outro
lado, a ingestão de fibras fermentáveis associam-se a maior probabilidade
de remissão mantida (Mitsuyama K et al, 1998; Fernandez-Bañares F et al, 1999).

› Qual é a relação entre apendicectomia e
CU?
A apendicectomia é um factor protector para o desenvolvimento de
CU, com uma redução do risco de 69% (Koutroubakis IE et al, 2002). A redução
é mais marcada quando a apendicectomia é feita antes dos 20 anos e se
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deve a patologia inflamatória (apendicite ou linfadenite mesentérica) (Andersson RE et al; 2001; Duggan AE et al, 1998; Kurina LM et al, 2002; de Saussure P et al, 2007).
O seu papel na evolução da doença é controverso, já que os resultados dos estudos que focam este aspecto não são concordantes. Em alguns
estudos, a evolução da doença foi independente da ocorrência prévia de
apendicectomia (Selby WS et al, 2002). Noutros, ela associou-se a uma redução
da gravidade da doença, com uma idade de diagnóstico mais tardia, uma
menor actividade e diminuição do número de recidivas, de necessidade de
imunossupressão e de colectomia (Naganuma M et al, 2001; Cosnes C et al, 2002; Radford
RS et al, 2002). Pelo contrário, um estudo mostrou maior risco de manifestações extra-intestinais em doentes fumadores e submetidos a apendicectomia (Manguso F et al, 2004).

› Existem doentes em remissão, com episódio inaugural como única agudização?
Sim. Entre 3 a 22% dos doentes com o diagnóstico de CU não têm
qualquer agudização após o episódio inaugural (Langholz E et al, 1994; Park SH et al,
2007; Henriksen M et al, 2006; Triantafillidis JK et al, 1998; Hendriksen C et al, 1985). No entanto,
é de crer que uma percentagem destes casos correspondam a colites infecciosas erradamente diagnosticadas como CU. Nos últimos anos, provavelmente graças à melhoria da terapêutica médica, o número de doentes sem
qualquer recidiva tem vindo a aumentar (Langholz E et al, 1994).
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As DII são o paradigma das situações clínicas com envolvimento sistémico.
Constitui um desafio constante para os clínicos que seguem estes
doentes, a identificação de MEI que, além de morbilidade significativa e
acrescentarem perda de qualidade de vida, são com frequência o quadro
de apresentação e, por vezes, o dominante da expressão da DII.
As MEI são habitualmente divididas em dois grandes grupos:
1. manifestações reactivas, geralmente associadas à actividade inflamatória e partilhando o mecanismo patogénico;
2. manifestações e doenças auto-imunes que cursam independentemente da DII.
Devemos ainda acrescentar as perturbações decorrentes das alterações metabólicas que ocorrem no contexto das DII.
A frequência da presença de MEI em doentes com DII varia entre 647%.
Um ponto importante é que a presença de uma MEI favorece o aparecimento de outras, sendo de particular relevo a associação de artropatia
periférica e eritema nodoso e a associação de lesão do tracto biliar e patologia ocular.
A elevada concordância de MEI entre irmãos com DII ou familiares
próximos, antecipa um substrato genético.
Neste contexto foram identificados alguns genes de susceptibilidade
associados ao complexo major de histocompatibilidade (HLA), sendo de
particular interesse na DC os HLA-A2, -DR1, e DQw5.
Na CU, os HLA-DRB1*0103, -B*27, -B*58 estão associados a MEI que
envolvam as articulações, a pele e os olhos.
A presença de HLA-B27 é identificada em 50 a 80% dos doentes com
DII e espondilite anquilosante, enquanto que a presença de HLA B8/DR3 se
associa à presença de colangite esclerosante primária.
Um ponto importante é que não são conhecidas as verdadeiras prevalências das MEI nem para a CU nem para a DC.

248

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

› Qual a prevalência das MEI na DC?
Tabela 27. Prevalência das MEI na DC
SISTEMA

MANIFESTAÇÃO

PREVALÊNCIA

Músculo-esqueléticas

Artropatia periférica
Espondilite anquilosante
Sacroileite
Osteoartropatia hipertrófica
Osteopenia/Osteoporose
Osteomalácia
Osteonecrose

10-20%
2-6%
4-50%

Dermatológicas

Eritema nodoso
Pioderma gangrenoso
Aftose/Ulceração oral
Estomatite angular
Piostomatite vegetans
Psoríase
Síndroma de Sweet

15%
0,5-2%
20-55%
8%

Oftalmológicas

Uveite/irite
Episclerite
Queratopatia da DC
Esclerite
Conjuntivite
Doença vascular da retina

0,5-3%
3-5%

Hematológicas

Anemia ferropénica
Anemia hemolítica auto-imune
Anemia das doenças crónicas
Leucocitose/trombocitose
Leucopenia/trombocitopenia
Estado hipercoagulável
Perturbação da coagulação

30-60%

5%

Hepato-biliares

Esteatose
Colangite esclerosante primária
Litíase biliar

40%
<1%
13-34%

Renais

Litíase renal
Glomerulopatias
Uropatia obstrutiva supurativa

6-18%

Pulmonares

Alveolite fibrosante

Pleuro-pericárdicas

Pleuro-pericardite

Vasculares

Tromboses venosas e arteriais

Pâncreas

Pancreatites

MANIFESTAÇÕES EXTRA-INTESTINAIS na DII		

249

› Qual a prevalência das MEI na CU?
Tabela 28. Prevalência das MEI na CU
SISTEMA

MANIFESTAÇÃO

Músculo-esqueléticas

Artropatia periférica
Espondilite anquilosante
Sacroileite
Osteopenia
Osteoporose
Osteomalácia
Osteonecrose

Dermatológicas

PREVALÊNCIA
5-10%
1-2%
10-15%

4%

Eritema nodoso
Pioderma gangrenoso
Aftose/Ulceração oral
Estomatite angular
Piostomatite vegetans
Psoríase
Síndroma de Sweet

2- 4%
1-2%
10%

Oftalmológicas

Uveite/irite
Episclerite

0,5-3%
1-3%

Hematológicas

Anemia ferropénica
Anemia hemolítica auto-imune
Anemia das doenças crónicas
Leucocitose/trombocitose
Leucopenia/trombocitopenia
Estado hipercoagulável
Perturbação da coagulação

Hepato-biliares

Esteatose
Colangite esclerosante primária
Litíase biliar

Renais

Litíase renal
Glomerulopatias

Pulmonares

Alveolite fibrosante

Pleuro-pericárdicas

Pleuro-pericardite

Vasculares

Tromboses venosas e arteriais

Pâncreas

Pancreatites

<1%
<1%

45-60%
3-7,5%
2-3%
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› Que MEI com envolvimento da pele estão
descritas e de que características clínicas
se revestem?
A CU e a DC estão reconhecidamente associadas a manifestações cutâneas frequentes. Estima-se que a incidência destas complicações se situe
entre os 10%, na altura do diagnóstico e os 20% no decurso da doença.
As lesões podem classificar-se em 3 tipos: granulomatosas, reactivas ou
secundárias a deficiência nutricional (tabela 29) (Danese S et al, 2005; Hoffmann R et al,
2004; Lebwohl M et al, 1998; Tavarela Veloso F, 2004; Tavarela Veloso F et al, 1996).
Tabela 29. Principais manifestações cutâneas da DC e da CU
		

DC

Granulomatosas

Doença perianal
Úlceras periestomas
DC metastática
Úlceras granulomatosas periorais/
Granulomatose orofacial

X
X
X

Reactivas

Eritema nodoso
Pioderma gangrenoso e lesões associadas
Estomatite aftosa
Dermatite neutrofílica (Síndroma de Sweet)

X
X
X
X

X
X
X
X

Acrodermite enteropática

X

X

Secundárias a défices
nutricionais

CU

X

Lesões cutâneas granulomatosas

As lesões granulomatosas, em regra associadas à DC, apresentam alterações histológicas semelhantes às da mucosa intestinal (granulomas) e
incluem as fístulas e úlceras perianais ou periestomas, a DC metastática e
as úlceras granulomatosas periorais.
A doença perianal é muitas vezes a forma de apresentação inicial da
DC. Aproximadamente metade dos doentes tem envolvimento perianal no
decurso da doença (Figura 68).
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O espectro clínico é variável
em tipo e em gravidade. O eritema perianal, as úlceras aftóides
do canal anal e as fissuras perianais são as formas iniciais e
mais ligeiras da doença.
Maior gravidade é traduzida
pelo aparecimento de fístulas de
complexidade variável e úlceras
mais profundas que podem lesar
o esfíncter anal.
Figura 68: Doença perianal.
Estas lesões podem complicar-se de abcessos e a sua cicatrização pode conduzir a deformações várias do pavimento pélvico.
Nos doentes com estomas as complicações dermatológicas incluem
dermatite de contacto ou alérgica e úlceras periestomais de tipo granulomatoso.
A inflamação granulomatosa característica da DC pode afectar igualmente a cavidade oral e tecidos faciais.
As úlceras granulomatosas da cavidade oral e a granulomatose orofacial são exemplos pouco comuns e descritos mais à frente.
A DC metastática corresponde ao aparecimento de lesões cutâneas
granulomatosas, histologicamente semelhantes às do tubo digestivo em
áreas não contíguas a estes (ver adiante).
Erupções reactivas

As lesões dermatológicas mais frequentes associadas à DII são do tipo
reactivo e incluem um largo espectro de formas de apresentação.
São exemplos o eritema nodoso, o pioderma gangrenoso e o invulgar
Sindroma de Sweet.
O eritema nodoso é uma manifestação frequente da DII (Figura 69).
Estima-se que afecte entre 3 a 8% dos doentes.
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É mais frequente em mulheres, entre os 25
e os 40 anos, na
doença do cólon e
quando há envolvimento articular.
O
aspecto
eruptivo do eritema nodoso é
constituído
por
nódulos inflamaFigura 69: Eritema nodoso.
tórios em regra
bem expressivos,
duros, redondos ou ovais, simétricos, dolorosos, de 2 a 3 cm de diâmetro, de cor rosada ou vermelha, habitualmente localizados nas faces antero-laterais das pernas, mas também nos antebraços e ocasionalmente no
tronco.
Muitas vezes os nódulos são mais palpáveis que visíveis e as alterações cutâneas superficiais praticamente inexistentes.
O eritema nodoso acompanha habitualmente a actividade da doença
intestinal. É usual os nódulos desaparecerem espontaneamente sem cicatriz ao fim de 3 ou 6 semanas ou com a remissão da doença intestinal.
Pode acompanhar-se de febre alta, artralgias e artrite. Os sintomas
articulares podem preceder em semanas o aparecimento das lesões cutâneas.
A biopsia das lesões pode ser contraproducente uma vez que pode
conduzir a sequelas cicatriciais.
O pioderma gangrenoso traduz-se clinicamente por ulcerações cutâneas progressivas e recidivantes, geralmente de gravidade considerável.
Tem sido observado em 1 a 2% dos pacientes com DII, particularmente naqueles com doença grave e envolvimento do cólon (Figura 70).
As ulcerações são profundas, únicas ou múltiplas, coalescentes e atingem frequentemente grandes dimensões.
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Iniciam-se por pequena pústula
que rompe e progride perifericamente.
Apresentam um bordo elevado e
bem definido, irregular, azulado ou violáceo, por vezes descolado e o fundo é
necrótico.
Podem ser demonstrados trajectos fistulosos que drenam pus para a
superfície através de orifícios em cratera que cicatrizam com um aspecto
cribiforme característico.
As lesões são em regra dolorosas
Figura 70: Pioderma grangrenoso.
e a dor pode ser intensa condicionando
morbilidade importante.
Observam-se habitualmente nos membros inferiores mas podem atingir
qualquer superfície cutânea, nomeadamente o tronco ou mesmo a face.
Tem também sido descrito em relação com as estomas.
É controversa a correlação entre a actividade da doença e o curso clínico
do pioderma gangrenoso, embora o seu aparecimento possa coincidir com as
exacerbações daquela característica do pioderma gangrenoso é o fenómeno
de patergia, ou seja o aparecimento de úlceras desproporcionadamente grandes em resposta ao trauma minor. Manipulação cirúrgica, trauma ou mesmo
a simples venopunção ou picada com agulha dos membros inferiores pode
ser o estímulo suficiente para o desencadear ou agravamento do quadro.
Este aspecto é relevante quando se considera a realização de biopsias.
Estas devem reservar-se para as raras situações em que há dúvidas diagnósticas nomeadamente na suspeita de linfoma cutâneo.
A histologia é inespecífica e o diagnóstico essencialmente clínico não
é em regra difícil.
Estão descritas variantes do pioderma gangrenoso. Quando as lesões são
múltiplas, de progressão rápida, envolvendo o tronco, a face e as extremidades fala-se de pioderma maligno, condição de difícil tratamento e prognóstico
reservado. O pioderma pustuloso ocorre quando as erupções pustulares iniciais não coalescem nem ulceram como na forma clássica. As pústulas, dolorosas, podem persistir durante meses.
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Na CU têm sido também descritas erupções pustulosas, dolorosas, da
pele e mucosas. As lesões desenvolvem-se tipicamente nas exacerbações
da doença intestinal e resolvem em regra com a remissão desta. Algumas
destas pústulas evoluem para placas necróticas ou úlceras, assemelhandose às lesões do pioderma gangrenoso.
Alguns autores consideram-nas uma forma frustre de pioderma gangrenoso talvez secundárias a uma resposta inflamatória incompleta.
O pioderma vegetante é uma situação distinta, rara, caracterizada por
erupção pustulosa nas áreas de flexão dos membros. Pode envolver igualmente o tronco, face, mucosa oral, pálpebras ou conjuntivas. As lesões
iniciam-se por pústulas que rapidamente se destacam, deixando uma base
avermelhada por vezes hemorrágica, formando placas vegetantes, erosionadas que podem cobrir extensas áreas da pele. Estas acabam por secar
deixando cicatrizes hiperpigmentadas.
A maioria dos casos descritos está associada à CU.
O síndrome Sweet, ou dermatose neutrofílica, é uma doença de carácter eruptivo aguda ou subaguda que se manifesta sobretudo no sexo
feminino, por febre em regra elevada associada a erupção constituída por
pápulas e nódulos eritematosos e dolorosos com localização electiva nos
membros superiores, face e pescoço.
Alguns dias depois surgem nalguns casos lesões vesiculo-bolhosas e
hemorrágicas.
Na maioria dos doentes a afecção regride após alguns dias ou semanas
sem deixar cicatriz. Há sempre aumento da VS e leucocitose moderada
com neutrofilia.
Lesões da pele secundárias a carências nutricionais

Numerosos sintomas cutâneos têm sido atribuídos a alterações intestinais sem que exista até agora uma base fisiopatológica clara. Trata-se a
maior parte das vezes de dermatoses observadas em doentes policarenciados e é difícil de atribuir especificamente à deficiência de determinado
factor nutritivo, vitamina ou oligoelemento a presença de sinais cutâneos
característicos.
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A carência de zinco pode conduzir a uma condição rara denominada
acrodermite enteropática. Esta entidade rara manifesta-se por um eritema
com vesículas e pústulas de aspecto psoriforme. Aparece sobretudo nas
superfícies extensoras dos membros ou em redor dos orifícios naturais.
A sideropenia traduz-se por vezes por inflamação bucal e peribucal, por
queilite, glossite e ainda por distrofia ungueal, em particular coiloniquia.
Outras doenças dermatológicas associadas

Outras entidades do foro dermatológico têm sido associadas à DII.
Vários estudos demonstraram um aumento significativo da incidência
de psoríase nestes doentes (ver adiante).
Esta associação também está descrita, embora com menor expressão,
para o vitiligo, eritema multiforme, lúpus eritematoso sistémico, polimiosite e esclerodermia.
A epidermólise bulhosa adquirida é uma doença auto-imune rara que
se manifesta pela formação de vesículas ou bolhas tensas, algumas com
conteúdo hemorrágico que quando rebentam originam cicatriz atrófica.
Em regra envolve a pele das superfícies articulares. Pode também
atingir as mucosas e estão descritos casos ocasionais de afecção exclusiva
do tubo digestivo sem envolvimento cutâneo.
É característica a presença de auto-anticorpos do isotipo IgG contra o
colagénio tipo VII. O auto-antigénio pode ser detectado não só na pele mas
também na mucosa do tubo digestivo.
A afecção pode estar associada a várias doenças sistémicas nomeadamente à DII: 25% dos doentes com epidermólise bolhosa adquirida têm DC.
Por outro lado, nos estudos realizados foi demonstrado que os autoanticorpos podem ser detectados em cerca de 13 em cada 19 doentes com
Crohn e em 4 em cada 31 doentes com CU. Esta associação é significativa
uma vez que estes anticorpos não são detectáveis no soro de indivíduos
sãos nem no dos doentes com outras patologias como, por exemplo, a
artrite reumatóide.
Por fim importa lembrar que um número significativo, senão mesmo a

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

256

maioria, das lesões dermatológicas encontradas na DII podem ser secundárias a toxicidade medicamentosa.
Com efeito estes doentes são usualmente polimedicados e são bem
conhecidas as reacções adversas associadas aos fármacos habitualmente
utilizados.
Destacam-se o acne, a púrpura, as equimoses e petéquias ou as vulgares estrias cutâneas, lesões que podem resultar da toxicidade dos corticosteróides; o eritema urticariforme, a hipersensibilidade e fotossensibilidade
secundárias ao tratamento com sulfassalazina ou menos frequentemente
com outros aminossalicilatos.

› Como tratar o pioderma gangrenoso e o
eritema nodoso?
O pioderma gangrenoso e o eritema nodoso são manifestações cutâneas da DII do tipo reactivo (Brooklyn T et al, 2006a; Brooklyn T et al, 2006b; Carp J et al,
1997; Fleissher M et al, 2002; Lyon C et al, 1999; Regueiro M et al, 2003).
O eritema nodoso acompanha habitualmente a actividade da doença
intestinal mas esta associação não está estabelecida para o pioderma gangrenoso embora o seu aparecimento possa não raras vezes coincidir com
exacerbações da doença intestinal.
Tendo em conta a elevada frequência das duas manifestações é notável a quase ausência de ensaios clínicos prospectivos relativos ao seu
tratamento. Este é em norma baseado na experiência clínica dos vários
centros e em estudos envolvendo pequenas séries.
O eritema nodoso responde em regra ao tratamento da doença intestinal sendo, portanto, a mucosa do intestino o alvo terapêutico preferencial.
Nos casos refractários pode ser necessário recorrer aos corticosteróides,
habitualmente com boa resposta. Alguns autores têm sugerido o infliximab
como alternativa em casos difíceis ou mais graves embora não existam
ensaios prospectivos que demonstrem claramente o seu benefício.
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O pioderma gangrenoso apresenta uma evolução mais arrastada e
responde pior à terapêutica.
As lesões são frequentemente graves e refractárias e está por estabelecer o tratamento ideal. Recomenda-se uma abordagem por etapas
consoante a gravidade, extensão e evolução clínica.
A imunossupressão é a base da terapêutica e as drogas mais usadas
são os corticóides e a ciclosporina.
Outros imunossupressores têm sido usados com resultados variáveis,
mas o tratamento é em grande medida empírico dada a ausência de evidência científica baseada em estudos prospectivos.
Estão descritos casos com boa resposta ao tratamento local com corticóides através de injecção intralesional. O tacrolimus em aplicação tópica
pode ser considerado no pioderma periestoma. O tratamento tópico deve
ser reservado para as lesões únicas e pouco extensas.
A maioria dos doentes necessitará de tratamento sistémico.
É habitual começar-se com prednisolona em doses altas (60 a 120
mg/dia). A metilprednisolona em pulsos de 1 g diários durante 3 a 5 dias é
uma alternativa quando se pretende uma resposta mais rápida.
Nos casos refractários ou dependentes de corticosteróides pode utilizar-se a ciclosporina. A maioria dos doentes melhora ao fim de três semanas com doses baixas de 3-5 mg/Kg/dia.
São frequentes as situações de intolerância, por vezes associadas a
efeitos adversos importantes, nomeadamente nefrotoxicidade.
A azatioprina associada ou não aos corticosteróides tem tido resultados variáveis.
Está também descrito em pequenos estudos o uso de tacrolimus sistémico, 0,1-0,2 mg/kg, com respostas mantidas.
A terapêutica biológica deve ser considerada nos casos refractários aos
corticosteróides. Diversos autores têm obtido bons resultados em casos
isolados e pequenas séries retrospectivas com o infliximab.
Recentemente Brooklyn e colaboradores publicaram um estudo prospectivo envolvendo 29 doentes, aleatorizados, para placebo ou 5 mg/kg de
infliximab, durante 6 semanas, com resultados favoráveis.
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O desbridamento ou manipulação cirúrgica está contra-indicado e pode
agravar o quadro clínico devido ao fenómeno de patergia descrito em 25 a
50% dos doentes com pioderma gangrenoso.

› Que manifestações orais podemos encontrar na DC? E como diagnosticá-las?
A DC pode envolver directamente todo o tubo digestivo e a cavidade
oral não é excepção (Bogenrieder T et al, 2003; Camacho F et al, 2001; Lisciandrano D et al,
1996; Mahadevan U et al, 2001; Scheur M et al, 2003).
As manifestações orais podem ser de tipo reactivo, como a estomatite
aftosa, ou de tipo granulomatoso. Neste último caso não são mais que a
expressão directa da inflamação granulomatosa na cavidade oral.
A estomatite aftosa está descrita em até 10% dos doentes com DII,
tanto na CU como na DC. Trata-se de uma manifestação reactiva, geralmente associada a exacerbações da doença intestinal, caracterizando-se por
ulcerações de tipo
aftóide, superficiais,
desaparecendo com
a remissão da crise
intestinal e indistinguíveis da estomatite aftosa idiopática
(Figura 71).
A DC está também associada a
uma outra condição
incomum denominada granulomatose orofacial: trataFigura 71: Aftose oral.
se de uma situação
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clinicamente heterogénea que se manifesta por edema crónico dos tecidos
orais e faciais, devido a inflamação granulomatosa.
Compreende as entidades conhecidas como Síndrome de MelkerssonRosenthal (edema orofacial recorrente, paralisia facial periférica e fissura
da língua: língua plicata), a queilite granulomatosa de Miescher e a DC
orofacial.
O espectro clínico desta última inclui edema labial difuso, lesões eritematosas da mucosa oral em pedra de calçada, ulcerações lineares da cavidade oral e edema localizado dos tecidos faciais. Nem sempre é observada
toda a constelação sintomática, podendo traduzir-se apenas por úlceras
granulomatosas únicas ou múltiplas, dolorosas, localizadas na mucosa oral
ou labial. As lesões são em regra recorrentes, frequentemente não se associam a actividade da doença intestinal, o que condiciona dificuldade no
tratamento.
A DC orofacial parece ser mais frequente em indivíduos jovens do sexo
masculino e pode ser a primeira e, por vezes a única manifestação da DC.
Na ausência de sintomas digestivos são frequentes os erros diagnósticos. Devem ser excluídas outras causas de granulomatose orofacial nomeadamente Sarcoidose e a infecção por Micobactérias.
A biopsia pode ser útil quando o diagnóstico não é óbvio e deve ser
sempre cuidadosamente investigado o potencial envolvimento intestinal
com os exames complementares de diagnóstico apropriados.
Uma biopsia negativa não descarta a possibilidade da DC, pois a intensidade da reacção inflamatória varia bastante entre os pacientes, dependendo também da época em que foi colhida e da localização anatómica.
Por vezes a inflamação granulomatosa pode exprimir-se apenas nos
tecidos faciais sem envolvimento da cavidade oral. Nestes casos alguns
autores preferem a designação de DC metastática uma vez que as lesões
granulomatosas se localizam em áreas não contíguas ao tubo digestivo.
A pioestomatite vegetante é uma enfermidade rara, mais frequentemente associada à CU mas também descrita na DC, caracterizado pela
presença de pústulas amareladas, ligeiramente elevadas, distribuídas pela
mucosa eritematosa.
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› O que é a DC metastática?
A DC metastática corresponde ao aparecimento de lesões cutâneas granulomatosas histologicamente semelhantes às do tubo digestivo em áreas
não contíguas a este (Guest G et al, 2000; Hoffmann R et al, 2004); Mountain J, 1970).
Foi inicialmente descrita por Parkins em 1965, mas foi Mountain em
1970 quem usou pela primeira vez o termo, após ter observado em 3 doentes lesões ulceradas da pele nas regiões submamária, peniana e parede abdominal, e que mostravam características patológicas compatíveis com DC.
Desde então têm sido descritos vários casos isolados na literatura.
Manifesta-se habitualmente por nódulos, placas ou pápulas ulceradas,
com predilecção para as pregas cutâneas da face anterior do abdómen e
das áreas submamárias.
Menos frequentemente podem encontrar-se nos órgãos genitais ou
nas virilhas, joelhos ou face posterior dos pavilhões auriculares.
Nem sempre acompanha a actividade da doença do tubo digestivo e
parece ser mais frequente na DC com envolvimento do cólon.
Histologicamente distingue-se pela presença de células gigantes multinucleadas e granulomas não caseosos. Pode ter um aspecto microscópico de
vasculite pela presença de infiltrado linfocitário e plasmocitário perivascular.
Embora possa ser causa de morbilidade significativa o tratamento é
empírico e baseado na publicação de casos isolados.
As lesões podem responder aos corticosteróides. A azatioprina e o
infliximab têm sido usados com sucesso em alguns casos.

› Que manifestações na vulva poderemos
encontrar na DC?
A DC como doença inflamatória crónica com lesão transmural e expressão em qualquer segmento do tubo digestivo, pode condicionar o en-
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volvimento do aparelho ginecológico (Amu J et al, 2007; Gunthert AR et
al, 2004; Bens G et al, 2003; Feller ER et al,
2001; Guest GD et al, 2000; Schrodt BJ et al,
1999; Borum ML et al, 1998; Kingsland CR et
al, 1991; Schulman D et al, 1987).

Estas manifestações podem
mesmo ser a primeira expressão
desta patologia, antes da identificação da doença intestinal.
Figura 72: Doença vulvar.
A avaliação de uma doente
com DC deverá sempre envolver
a história e observação ginecológica, sobretudo da vulva (Figura 72).
A presença de lesões ao nível da vulva obriga ao diagnóstico diferencial
entre situações associadas a DC e outras lesões habituais a este nível.
O atingimento unilateral, com presença de massas e/ou abcessos, coloca como hipóteses de diagnóstico situações como quistos das glândulas
de Bartholin, simples ou infectados e outras situações vulvares comuns.
Lesões ulceradas e/ou erosões podem confundir-se com lesões herpéticas
ou outras doenças sexualmente transmitidas (ex: linfogranuloma venéreo).
Sempre que existam dúvidas quanto à natureza da lesão deverá ser
realizado exame histológico, sendo que esta situação ocorre com maior frequência se a manifestação vulvar preceder no tempo o diagnóstico de DC.
As manifestações na vulva podem ser dependentes da extensão directa da doença intestinal, por presença de “depósitos metastáticos” (dos
quais já falamos anteriormente) ou do efeito sistémico condicionado pela
doença crónica (ex: avitaminoses com tradução cutânea, ainda que não
sejam uma verdadeira manifestação vulvar).
Extensão de doença intestinal

A doença vulvar pode traduzir-se pela presença de edema, de abcessos, de tractos sinusais com drenagens mais ou menos intensas, de ulceração e de fístulas.
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A presença de fístulas, de complexidade variável, pode ocorrer para
qualquer região da vulva, estando descritas fístulas rectovulvares, rectouretrovulvares, rectovaginais, rectolabiais.
Estão ainda descritas, mas com menor frequência, fístulas enterovulvares e enterolabiais.
Por vezes ocorrem fístulas múltiplas com vários orifícios podendo condicionar lesões vulvares altamente destrutivas.
Esta última situação é frequente na doença de início jovem, particularmente, entre os doentes pediátricos.
“Depósitos metastáticos”

Conforme já referimos, esta situação traduz a presença de granulomas
não caseificantes ao nível da vulva.
Aparece sob forma de nódulos eritematosos, placas ou úlceras, no
contexto de DC.
Trata-se de uma situação mais rara que a anteriormente descrita.
Além destas situações, a presença de vaginites de diversa natureza,
quer inflamatórias associadas à DC quer infecciosas por presença de fístula
com drenagem fecal para esta estrutura, estão também descritas.
O atingimento da vulva pode ocorrer após o parto vaginal particularmente na sequência da realização de episiotomia, quer pelo aparecimento
de fístulas quer pela presença de úlceras, subsequentes à intervenção cirúrgica.
Um outro ponto, prende-se com a possibilidade de aparecimento de
lesões de pioderma gangrenoso a este nível e que se manifestam por lesões ulceradas de bordos tumefactos, semelhantes em tudo ao que ocorre
na pele.
Foi ainda descrito em associação com a DC vulvar a presença de carcinoma pavimento celular desta região.
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› Como diagnosticar uma hepatite reactiva?
A presença de hepatite reactiva em doentes com DII deverá ser considerada sempre que exista a presença de hepatite, histológica, com necrose hepatocitária e infiltrado inflamatório e ausência de outras lesões
nomeadamente envolvimento ductular ou presença de granulomas (Magro F
et al, 2005; Rasmussen HH et al, 1997; Mikkola K et al, 1995; Mattila J et al, 1994; Schwabe RF et al,
2006).

A hepatite reactiva é uma situação não específica que pode ser vista
como uma resposta fisiológica a outras situações clínicas quer intra quer
extra-hepáticas.
Clinicamente corresponde a actividade citolítica hepática, que se traduz pela elevação das aminotransferases, associada aos surtos de actividade da doença de base, e que responde com a redução significativa ou
normalização das enzimas com a diminuição da actividade dessa mesma
situação.
Para que o diagnóstico possa ser realizado é necessário excluir todas
as outras causas de hepatite: vírica, auto-imune, metabólica ou genética,
bem como a presença de tóxicos.
Microscopicamente identifica-se infiltrado inflamatório portal por células mononucleadas, predominantemente linfócitos.
Existe necrose focal dos hepatócitos, com áreas de colapso hepatocitário e inflamação lobular (esta pode ser periportal, focal ou centrolobular),
esteatose e hiperplasia das células de Kupffer.
Podem também identificar-se agregados linfócitos e macrofágicos lobulares e, por vezes, esboços de granulomas.
Além da DII, a hepatite reactiva foi associada a infecção e sépsis, patologia gastrintestinal e pancreática.
O diagnóstico diferencial coloca-se, essencialmente, com fase de resolução de hepatites agudas e hepatite crónica lobular, de outras naturezas.
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› Como diagnosticar uma CEP?
A CEP é uma doença colestática crónica caracterizada por inflamação
e fibrose dos ductos biliares intra e/ou extra-hepáticos, de etiologia desconhecida (Steele IL et al, 2007; Agrawal D et al, 2007; Geonzon-Gonzales MR, 2007; Maggs JR et al,
2007; Worthington J et al, 2006; LaRusso NF et al, 2006; Moff SL et al, 2006; MacFaul GR et al, 2006;
Charatcharoenwitthaya P et al, 2006).

A maior parte dos casos ocorre no contexto da DII.
Apesar do curso da doença ser muito variável, geralmente progride
para cirrose com hipertensão portal e falência hepática, condicionando a
necessidade de transplante deste órgão.
A CEP surge mais frequentemente no sexo masculino (H:M=2:1), está
descrita em todas as idades com a média cerca dos 40 anos.
Cerca de 70% dos doentes com CEP têm CU.
A presença de CEP ocorre em cerca de 3 a 7,5% dos doentes com CU.
A expressão clínica da CEP é muito variável desde doentes sem qualquer sintoma até situações de cirrose descompensada.
Actualmente, quase sempre o diagnóstico é realizado em período assintomático ou paucissintomático, em que num doente com DII é identificada alteração das provas hepáticas de expressão colestática, elevação da
fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase.
A sintomatologia mais frequente é a astenia e adinamia e o cansaço
fácil que ocorre em cerca de 75% dos doentes, antes das restantes manifestações.
O prurido é com frequência o sintoma dominante, em 70% dos casos,
seguindo-se a icterícia, a perda ponderal e a febre (esta última episódica).
No exame objectivo, que pode ser normal, destacam-se a hepatosplenomegalia, a icterícia (que pode ser flutuante) e os xantelasmas, associados à presença de “marcas de coceira”.
Laboratorialmente a elevação da fosfatase alcalina é a alteração mais
significativa, podendo o valor atingir mais de 10 vezes o limite superior do
normal.
As aminotransferases podem também estar elevadas, mas em valores
menores, traduzindo a citólise associada.
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A bilirrubina total pode estar normal numa percentagem significativa
de indivíduos e particularmente em doença inicial.
O seu valor pode flutuar, aumentando durante os surtos de colangite
e na doença evoluída, podendo traduzir a presença de estenose crítica, de
litíase ou tumor associado.
Habitualmente, na fase inicial, não existem sinais de insuficiência hepática o que se traduz pela presença de albuminemia e tempo de protrombina dentro dos limites do normal.
Existe com frequência (~50%) o aumento das imunoglobulinas IgG e
IgM.
Quanto aos autoanticorpos não há qualquer expressão identificadora
da doença podendo ser encontrada positividade para os anticorpos antinucleares e antimúsculo liso (<50% dos casos) e, excepcionalmente, para
os anticorpos antimitocondriais.
Podem ainda ocorrer anticorpos anticitoplasma dos neutrófilos com
padrão perinuclear (pANCA) e anti Saccharomyces cereviciae (ASCA).
Contudo, nenhum destes é diagnóstico.
Imagiologia – O colangiograma continua a ser o “gold standard” do
diagnóstico de CEP, actualmente realizado através de CPRE.
A difusão da utilização da CPRE em doentes com elevação da fosfatase
alcalina e da GGT permitiu o diagnóstico muito mais precoce, em doentes
assintomáticos com alteração laboratorial.
A presença de estenoses circunferenciais dos ductos intra ou extrahepáticos, geralmente segmentares, por vezes em forma de anel, mais ou
menos longas, associadas a dilatações pseudo diverticulares (saculares)
são o paradigma desta situação.
Existe atingimento de ductos intra e extra-hepáticos, contudo, a expressão da doença não é uniforme.
Actualmente a colangiorressonância magnética tem vindo a ser cada
vez mais utilizada por se tratar de um exame não invasivo e sem risco para
o doente, permitindo uma acuidade de diagnóstico sobreponível à CPRE.
Esta técnica, apesar de poder ter ainda algumas limitações, parece
muito vantajosa no seguimento regular destes doentes permitindo detectar
lesões que, se necessitarem de terapêutica, poderão subsequentemente
ser abordados por CPRE.
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Apresenta ainda a vantagem de mostrar lesões acima de zonas de
estenose, não abordáveis pela colangiografia.
Apesar de algumas das características da CEP poderem ser encontradas noutras condições, a biopsia hepática é necessária para avaliar a evolução da doença (stagging) e para estabelecer o diagnóstico, particularmente
em situações em que apenas estão atingidos pequenos ductos biliares.
O exame histológico mostra fibrose periductal e inflamação, proliferação ductular alternando com ductopenia e obliteração, sendo a colangiopatia fibro-obliterante, quase patognomónica, poucas vezes identificada.
Definem-se classicamente quatro estádios da doença:
I. estádio portal – inflamação confinada ao espaço porta (prato limitante), sem fibrose;
II. estádio peri-portal – inflamação estendendo-se além do prato limitante e com presença de fibrose portal e peri-portal;
III. estádio septal – fibrose septal ou “bridging” em associação com
áreas de necrose;
IV. cirrose biliar.
O diagnóstico de CEP deve ser realizado com base em critérios clínicos,
laboratoriais, imagiológicos e histológicos.

› Que alterações hepáticas estão descritas
em doentes com DII?
Nos doentes com DII estão descritas múltiplas alterações hepáticas
(Ephgrave K, 2007; Berges Magaña MA et al, 1992; Descos L, 1991).
A presença de alteração das provas hepáticas ocorre em cerca de metade dos doentes com DII sendo decorrente de múltiplos factores, da própria doença que condiciona mal-absorção e desnutrição, dos fármacos ou
de outras causas, por exemplo, doenças víricas associadas ou hepatite
reactiva (ver acima).
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A presença de doença hepática significativa é menos frequente.
Estão descritas:
Colangite esclerosante primária – associada a DC e a CU.

Caracterizada por fibrose obliterante que envolve toda a árvore biliar.
A maior parte dos doentes com CEP apresenta CU (~70% dos casos),
na DC a sua presença é muito mais rara, sendo necessário que exista
atingimento do cólon.
A CEP é a patologia hepática mais frequente nos doentes com CU.
A CEP está associada a aumento do risco de colangiocarcinoma.
Pericolangite – designação a ser abolida – corresponde a CEP de pe-

quenos ductos.
Hepatite Crónica Activa – foi documentada a associação com CU.

Muitos destes doentes apresentam simultaneamente alteração dos
ductos biliares, podendo corresponder a CEP de pequenos ductos.
Esta situação foi particularmente descrita em idades pediátricas, tendo
alguns trabalhos demonstrado que estas HCA ao longo dos anos evoluíam para CEP.
O diagnóstico de HCA, em doentes com DII, só deve ser feito após a
realização de colangiograma e se este for normal.
A situação pode ainda ser mais complexa pois a presença de autoanticorpos pode ocorrer na CEP e ambas as situações apresentam aumento da prevalência de HLA B8 e DR3.
Cirrose – a incidência de cirrose associada a DII é variada.

Pode ocorrer na sequência de CEP ou estar associada a outras causas
de cirrose (vírus, álcool, etc.).
Quando presente os doentes podem ter manifestações desta doença:
falência hepatocelular e/ou hipertensão portal.
Colangiocarcinoma – O colangiocarcinoma ocorre em associação com

CEP, traduzindo-se clinicamente por icterícia colestática de agravamento progressivo ou, na grande maioria dos casos, apenas por uma
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estenose “irregular” da via biliar detectada nos exames de seguimento
que estes doentes realizam.
Foram descritos alguns casos de doentes com CU que desenvolveram
neoplasia da via biliar aparentemente não associada à presença de CEP.
Carcinoma hepatocelular – Foram descritos alguns casos em doentes

com CU e CEP.
Fígado Gordo não Alcoólico – A esteatose é considerada a situação he-

pática mais frequentemente descrita em doentes com DII, ocorrendo
em cerca de 40% dos doentes.
A etiologia é multifactorial contribuindo perturbações nutricionais, fármacos e a própria actividade da doença inflamatória.
Habitualmente é uma esteatose macrovesicular, mas com distribuição
quer difusa quer periportal quer centrolobular.
Litíase biliar – Os doentes com DC do intestino delgado têm um au-

mento de incidência de litíase biliar.
Existem diversos factores entre os quais a redução da absorção de sais
biliares (no intestino doente ou cirurgicamente excluído) condiciona
uma modificação da fluidez biliar, com aumento relativo do conteúdo
de colesterol e sua consequente precipitação.
Este mecanismo não explica todas as situações pois os cálculos puros
de colesterol são uma minoria.
Amiloidose hepática – A amiloidose hepática é uma complicação rara,

mais frequente na DC que na CU.
Ocorre depósito de amilóide na média dos vasos portais e parede dos
sinusóides levando à necrose hepatocitária.
Muitos destes doentes apresentam doença supurativa ou atingimento
articular.
Granulomas hepáticos – Ocorrem particularmente na DC e traduzem

a doença granulomatosa intestinal destes doentes. Geralmente existe
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uma elevação ligeira a moderada da fosfatase alcalina e os granulomas
são identificados quer nos espaços porta quer no parenquima.
Abcessos hepáticos – A presença de abcesso hepático é uma compli-

cação rara da DC.
São geralmente múltiplos. Isolam-se quase sempre espécies Streptococci.
Trata-se de uma situação de elevada mortalidade.
Cirrose biliar primária – foram descritos alguns casos de cirrose biliar

primária em doentes com CU, continua por definir se se trata de associação ou casualidade.

› Pode um doente com DII e infecção pelo
VHB ou VHC efectuar terapêutica imunossupressora ou terapêutica biológica?
O relevo clínico da infecção oculta pelo VHB tem surgido cada vez
com maior importância em áreas diversas como a transmissão da doença,
na hepatopatia crónica ou carcinoma hepatocelular e na reactivação da
doença virica em doentes submetidos a terapêuticas imunossupressoras e
imunomoduladoras (Lubel JS et al, 2007; Perrillo RP et al, 2007; Tillmann HL, 2007; Mindikoglu
AL et al, 2006; Calabrese LH et al, 2006; Li YH et al, 2006).
Estas reactivações da doença por VHB são frequentemente graves,
dando ocasionalmente origem a hepatites fulminantes.
O quadro ocorre com maior frequência nas situações ditas de hepatite
B oculta que corresponde à persistência a longo prazo de genomas do VHB
no tecido hepático (cccDNA) e, por vezes, também no soro.
Como marcadores serológicos estes indivíduos expressam negatividade para o antigénio HBs com anticorpos positivos para o HBc ou para o HBs
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não sendo identificados como portadores do vírus mas sim considerados
como tendo eliminado o VHB e apresentando cicatriz imunológica.
O outro grande grupo de doentes VHB em quem esta situação está
descrita é o dos portadores sem doença, antigénio HBs positivo com DNA
< 2000 UI/ml.
Nestes, os estudos mostraram taxas de reactivação da doença em
cerca de 22% dos doentes, mas que podem chegar a 60% (em alguns estudos prospectivos); com taxas de mortalidade associada de 4 a 60%, que
podem ocorrer até um ano após a conclusão da quimioterapia curativa.
Contudo, além destes doentes todos os outros com infecção VHB crónica estão em risco.
O que acontece é que em face das terapêuticas imunossupressoras e,
assume-se que também com imunomoduladores, existe uma modificação
da imunovigilância permitindo o escape de VHB e subsequente agressividade.
A investigação nesta área permitiu definir grupos de risco para esta
situação:
– Doentes com doenças hematológicas
– Doentes VIH positivos
– Doentes submetidos a:
· Transplantação hepática
· Transplantação renal
· Quimioterapia
· Tratamento com anti-CD20 (rituximab)
· Tratamento com anti-CD52 (alentuzumab)
· Tratamento com anti-TNF (infliximab)
Deve-se ainda acrescentar que o risco aumenta para os homens, os
jovens e terapêuticas que associem glucocorticóides.
Ainda quanto ao VHB consideram-se em maior risco os doentes que
expressem:
– Antigénio HBs positivo
– Antigénio HBe positivo
– Mutações do promotor do pré-core e do core
– ADN-VHB positivo (>2000 UI/ml)
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A profilaxia deve ser realizada com lamivudina 100 mg/dia com início
uma semana antes e deverá ser mantida até um ano após terminar a quimioterapia.
Esta opção foi baseada em estudos randomizados e prospectivos.
Devemos, contudo, acrescentar que a instituição de profilaxia só está
definida para os doentes antigénio HBs positivo, portadores ou com qualquer forma de doença hepática crónica , não estando actualmente definida
para os portadores de infecção oculta.
Esta recomendação não foi ainda colocada para a terapêutica biológica
com anticorpos anti-TNF, ainda que possa ser considerada caso a caso.
Está em estudo a opção por outros fármacos que induzam menor número de resistências a longo prazo que a lamivudina.
Relativamente ao VHC este problema não se tem colocado.
Não existe recomendação para a sua terapêutica quer durante o tratamento imunossupressor ou biológico, e não existem estudos sobre o assunto.
A única chamada de atenção vai para o facto de poder existir uma
recrudescência da doença na fase de suspensão, ou após paragem, dos
corticosteróides e imunossupressores.

› Como diagnosticar uma amiloidose secundária no contexto de DII?
A amiloidose secundária (ou AA) é uma complicação grave mas pouco
frequente da DII (Wester AL et al, 2001; Cucino C et al, 2001; Greenstein AJ et al, 1992).
Tal como em outras situações, a amiloidose secundária na DII é reactiva e está associada à presença de inflamação crónica com fistulização,
presença de abcessos, de pioderma gangrenoso, de eritema nodoso, artrite
entre outras causas.
Na avaliação da amiloidose associada à DII verificou-se existir uma
discreta prevalência do sexo masculino.
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O quadro clínico mais frequente traduz o atingimento renal com presença de proteinúria massiva ou mesmo síndroma nefrótica, podendo evoluir para insuficiência renal.
A amiloidose secundária pode atingir outros órgãos, como o próprio
intestino em que condiciona quadro de mal-absorção agravada, o coração
com insuficiência cardíaca congestiva e disritmias, ou outros órgãos levando a disfunção destes.
O seu diagnóstico deverá ser considerado na presença de disfunção
de órgão em doente com DII de evolução longa e actividade inflamatória
significativa.
Poderá ser realizada a pesquisa de substância amilóide nos locais clássicos, gordura abdominal e biopsia rectal (se recto não estiver envolvido
pela doença de base), e realizados os estudos histológicos adequados com
marcação pelo vermelho do Congo e a identificação da proteína amilóide
A (AA).

› Como diagnosticar pelviespondilite anquilosante?
A EA é uma doença reumática crónica de etiologia desconhecida e natureza inflamatória, que afecta primariamente o esqueleto axial (Figura 73).
O envolvimento das articulações sacroilíacas (sacroileite) é o aspecto
padrão.
Clinicamente a EA tem início, habitualmente, na adolescência ou em
adultos jovens, existindo algum predomínio no sexo masculino.
Habitualmente os doentes referem queixas crónicas de dor lombar e
rigidez, de início insidioso mas constante.
Muitas vezes os doentes referem dor ao nível da região glútea, outras
referem a dor como “lumbago” ou ciatalgia (estando nestes casos o exame
neurológico normal).
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A rigidez agrava-se após períodos de inactividade sendo característica a rigidez matinal, que
melhora com a actividade.
A dor e a rigidez podem também ocorrer noutras articulações
das cinturas escapular e pélvica,
sendo por vezes a primeira manifestação da doença. São comuns
as manifestações de entesopatia.
O envolvimento do tórax, com
as mesmas características pode
também ocorrer.
O envolvimento das articulações periféricas neste contexto
também é frequente.
Muitos destes doentes apreFigura 73: EA, aspecto em “cana de bambu”.
sentam perturbações do sono e fadiga diurna, que se relaciona com
a dor e rigidez que ocorre durante o período de descanso.
O envolvimento músculo-esquelético ocorre também a outros níveis,
como a presença de osteoporose ou de subluxação atlantoaxoideia.
Na EA, como doença sistémica, existe envolvimento de outros órgãos
e sistemas.
Nos olhos onde se registam quadros de irite ou irido-ciclite.
As manifestações cardíacas são importantes e por vezes causa de óbito. A manifestação mais expressiva é a aortite podendo levar a situações
de insuficiência valvular e perturbações da condução.
Existe além destas manifestações pulmonares, devido à rigidez e diminuição da expansibilidade torácica.
O envolvimento gastrintestinal é frequente existindo alguns trabalhos
que assumem que é universal.
As manifestações neurológicas relacionadas com a compressão da
“cauda equina” são as mais frequentes.
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A patologia renal pode apresentar múltiplas expressões: da nefropatia
intersticial por AINE’s à proteinúria nefrótica por amiloidose secundária.
No exame físico é habitualmente realizada a palpação das áreas correspondendo às articulações envolvidas além de múltiplos testes que visam
avaliar a rigidez: Teste de Schober, de expansão torácica, avaliação da
mobilização dos ombros e da coluna, que adiante veremos.
O diagnóstico de EA é realizado através de critérios que ao longo dos
anos têm sido revistos e actualizados, actualmente os mais utilizados são
os critérios de New York (modificados dos originais de 1984).
CRITÉRIOS DE NEW YORK, modificados
1. lombalgia (low back pain) com duração de pelo menos 3 meses melhorando com o exercício e sem desaparecimento com o repouso
2. limitação da mobilização da coluna lombar no plano sagital (deslocação lateral) e frontal (anterior e posterior)
3. diminuição da expansão torácica relativamente ao normal para o
sexo e idade
4. sacroileite bilateral (grau 2-4) ou unilateral (grau 3 ou 4).
O diagnóstico definitivo de EA é feito se estiver presente o critério 4 e
qualquer um dos outros.
São actualmente consideradas para a EA as expressões clínicas seguintes:
EA clássica
Sintomas lombares inflamatórios e sacroileite
DII, sacroileite e alterações espinais
EA espinal
EA assintomática
EA associada
Psoríase
CU
DC
Doença de Whipple
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› Que testes clínicos são úteis no diagnóstico de sacroileite?
A avaliação clínica da sacroileite envolve múltiplos testes clínicos, fáceis de realizar em qualquer observação do doente.
Testes para avaliação da dor ao nível das sacroilíacas:
1. a aplicação de pressão (palpação com polegares) ao nível das articulações sacroilíacas pode desencadear dor
2. com o doente em decúbito dorsal, aplicar pressão sobre as espinhas ilíacas antero-superiores
3. flexão forçada da anca para o ombro do lado oposto com hiperextensão do membro contra-lateral
4. aplicação de pressão no joelho fletido, com a anca fletida, em abdução e rotação externa
5. com o doente em decúbito lateral fazer pressão sobre a pelve.
Testes para avaliação da rigidez:
1. medição da distância dedos – chão após a flexão anterior do tronco
2. teste de Schober – medição do alongamento lombar com a anteflexão do tronco
3. teste occipital parede – com os pés encostado avalia-se a distância entre o occipital e a parede
4. teste de mobilização da cintura escapular – apanhar as mão atrás
das costas passado uma por cima do ombro (flexão posterior) e a
outra atrás das costas
5. teste de expansão torácica – medição da expansão do tórax (inspiração forçada/expiração forçada) ao nível dos mamilos.
Testes para avaliação da postura:
1. em decúbito dorsal – acentuação da lordose lombar
2. em decúbito dorsal – com a redução da lordose lombar identificase deformação em flexão dos joelhos
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postura – aplanamento lombar, anteflexão da coluna, abdómen
proeminente, contractura da anca e diminuição da altura (ao longo dos anos).

› Na sacroileite dever-se-á pedir radiografia ou RMN?
Caracteristicamente as alterações imagiológicas ocorrem no esqueleto
axial (Sengupta R et al, 2007; Baraliakos X et al, 2007; Pavy S et al, 2007; Dernis E et al, 2007; Zochling
J et al, 2007; Brandt HC et al, 2007; Braun J et al, 2007; Lukas C et al, 2007; O’Shea F et al, 2007).
Existem múltiplos métodos para avaliar o envolvimento das sacroilíacas,
e nenhum é ideal, pela morfologia complexa e variações inter-individuais.
A interpretação radiológica duma sacroileite, particularmente, em fase
inicial pode ser difícil.
Uma radiografia antero-posterior da pelve associada a incidência de
Ferguson (flexão a 30º) pode ser favorável. As incidências oblíquas não
estão recomendadas.
Na radiografia, os dados da sacroileite são quase sempre bilaterais e
simétricos, e identificam-se melhor, inicialmente no terço inferior da articulação (porção sinovial).
De início identificamos densificação do osso subcondral, seguindo-se
erosões e esclerose das superfícies ósseas adjacentes. O aspecto erosionado das superfícies ósseas pode condicionar um pseudo alargamento do
espaço articular.
Gradualmente ocorre fibrose, calcificação e bridging interósseo e ossificação do espaço das articulações sacroilíacas, que culmina na completa
fusão óssea.
As sacroilíacas foram estudadas por múltiplos outros métodos entre os
quais se destaca a RM (com administração de gadollinium), que possui ainda
a vantagem de não utilizar radiação ionizante.
As capacidades desta técnica para a reconstrução de imagens em múl-
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tiplos planos, a sua resolução para tecidos moles fazem dela um método
excelente para estudar as articulações sacro-ilíacas.
A RM dinâmica e com utilização de STIR, técnicas de supressão da
gordura e outras, além de variações dos parâmetros, permite a avaliação
de detalhes não passíveis de identificar com outras técnicas (ex: entesite
ou a reacção inflamatória inicial).
A RM é particularmente eficaz na detecção de lesões precoces, como
anomalias do osso subcondral, bem como na identificação de alguns subgrupos de doentes (ex: HLA-B27 positivos) e mostrou-se mais sensível e
mais específica que a radiografia convencional (mas também que a cintigrafia e a TAC) para o diagnóstico de sacroileite.
Mostrou ainda ser possível distinguir lesões agudas de crónicas.
Estudos recentes mostraram que este método permite fazer o seguimento de doentes com sacroileite submetidos a terapêuticas biológicas, de
elevada resolução.
Apesar destas vantagens , são necessários estudos adicionais para suportar que a RM possa substituir a radiografia convencional no diagnóstico
e monitorização da sacroileite.

› Existe um aumento da psoríase na DII?
Vários estudos epidemiológicos demonstraram que a prevalência da
psoríase em pacientes com DC é significativamente superior ao esperado
se as duas condições fossem independentes. Enquanto que na população
em geral a prevalência da psoríase varia entre 2 e 3%, na DC o seu valor é
bastante superior, estimado em 10% (Passarini B et al, 2007; Barrie A et al, 2006; Lee F
et al, 1990; Najarian D et al, 2003; Yates V et al, 1982).
A prevalência de psoríase em parentes em primeiro grau de doentes
com DC está também aumentada o que sugere uma associação genética,
tendo sido já identificadas regiões nos cromossomas 16, 6, 4 e 3 onde marcadores genéticos estão associadas simultaneamente à psoríase e à DC.
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Além das associações epidemiológicas e genéticas têm sido também
demonstradas ligações ao nível patológico. Ambas as doenças são condições inflamatórias mediadas por linfócitos T1 produtores de citocinas como
TNF-α e INF-γ. A relevância clínica destes achados é sublinhada pela eficácia terapêutica de alguns medicamentos biológicos, que actuam ao nível
das citocinas produzidas pelos linfócitos T1, em ambas as doenças.
Nos doentes com Crohn e psoríase, simultaneamente, submetidos a
tratamento com infliximab verificou-se uma melhoria significativa das lesões dermatológicas, enfatizando a importância do TNF-α na fisiopatologia
de ambas as condições.
Em dois estudos demonstrou-se que em doentes padecendo de ambas
as enfermidades o diagnóstico de psoríase precede o diagnóstico de Crohn
em aproximadamente 12 anos. Por outro lado, têm também sido observadas alterações inflamatórias subclínicas na mucosa intestinal de doentes
com psoríase ou artrite psoriática.
Apesar da associação indiscutível entre as duas enfermidades é controversa a correlação entre a actividade da doença intestinal e o curso das
lesões psoriáticas, não estando esta situação cabalmente definida.

› Que alterações da massa óssea estão descritas na DII?
A osteoporose é actualmente reconhecida como uma complicação frequente da DII e, particularmente, da DC (Figura 74).
A sua prevalência global é cerca de 15%, aumentando com a idade, e
estimando-se um risco global de fractura de 40% quando comparado com
a população em geral.
A patogénese é multifactorial envolvendo factores decorrentes da própria doença como a redução da absorção de cálcio e vitamina D, o baixo índice de massa corporal, além do padrão inflamatório subjacente; factores ex-
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Alterações ósseas na DII
Osteoartropatia hipertrófica
Osteopenia*
Osteoporose*
Osteomalácia*
Osteonecrose
*mais significativas

teriores como a corticoterapia, e outros que
também ocorrem na população em geral.
A osteomalácia é uma situação rara,
associada a DC grave com extensas ressecções intestinais, e que apenas é distinguível
da osteoporose por biopsia óssea.

Existem para a osteoporose factores de risco associados que são considerados como não modificáveis e modificáveis:
– Não modificáveis
Idade > 70 anos
Sexo feminino
Menopausa precoce (< 45 anos) e não tratada
Menarca tardia (> 15 anos)
Período fértil reduzido (< 30 anos)
Fractura osteoporótica prévia
História familiar de fractura osteoporótica
– Modificáveis
Baixo índice de massa corporal (IMC<20-25 kg/m2) ou peso <40
kg
Perda ponderal >10%
Actividade física reduzida
Uso de corticosteróides
Uso de anticonvulsivantes
Consumo de tabaco
Consumo reduzido de cálcio
Nos indivíduos com DII alguns
factores favorecem a presença de
osteoporose:
O início da doença em idade
jovem e o tempo de duração da
mesma, tendo sido identificado que,

Figura 74: Osteoporose fracturária.
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quando comparado com o mesmo grupo etário da população em geral, a
presença de osteoporose é maior naqueles doentes.
A terapêutica com corticosteróides, sabendo-se que, logo no primeiro
ciclo de toma, há perda significativa de massa óssea.
Por outro lado, a perda ponderal, a dieta que, por vezes, os doentes
cumprem e a inactividade relativa são factores adicionais a considerar nos
doentes com DII.

› Como diagnosticá-las?
O diagnóstico deverá ser realizado antes das manifestações clínicas da
redução da massa óssea, antes que ocorram fracturas.
A realização de história clínica cuidadosa permite identificar os doentes
em risco e nesses requisitar uma densitometria óssea que fará o diagnóstico.
Laboratorialmente deverão ser requisitados: fosfatase alcalina (óssea,
eventualmente), cálcio e cálciúria, e paratormona como marcadores de
remodelação óssea.
Existem muitos outros testes para estudo do metabolismo ósseo mas
apenas têm lugar no estudo de algumas situações específicas.

› Quando pedir densitometria?
O aumento do risco de fractura nos doentes com DII não justifica a
realização de densitometria óssea a todos.
Como o objectivo da sua realização é tentar evitar a fractura através
de terapêutica adequada, deverão ser seleccionados os doentes de risco
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para serem submetidos ao exame, de acordo com as guidelines para o
assunto.
A densitometria deverá ser requisitada aos doentes com DII que:
Tenham uma doença com actividade mantida
Apresentem perda ponderal >10%
Índice de massa corporal <20
Idade >70
Deverão ainda ser considerados, em especial, o grupo dos doentes
tratados com corticóides, particularmente os que são corticodependentes.

› Como corrigi-las?
A osteodensitometria serve de suporte para iniciar a terapêutica ainda
que o valor a partir do qual deva ser instituída não esteja definido considera-se que para T-scores <-2,5 deva ser iniciada (Barto A, 2007; Bernstein CN, 2002;
Rothfuss KS et al, 2006; Lichtenstein GR et al, 2006; Bernstein CN, 2006; O’Sullivan M et al, 2006; Katz
S, 2006; Bernstein CN, 2006; Kornbluth A et al, 2006; Reinshagen M et al, 2004).

Segundo as guidelines internacionais a terapêutica apresenta medidas
gerais, cuidados especiais e tratamento farmacológico.
– Medidas gerais:
Favorecer o exercício
Manter nutrição adequada
Administração cálcio na dieta de 1000 mg/dia (1200 para mulheres
pós-menopáusicas e para homens >55 anos)
Avaliar e tratar deficiência de vitamina D
Não fumar
Evitar consumo de álcool
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– Cuidados especiais:
Reduzir o uso de esteróides
Considerar terapêutica imunossupressora, budesonido ou terapêutica biológica
Para os doentes corticotratados
Idade > 65 anos – iniciar bifosfonatos quando do início da terapêutica
Idade < 65 anos – considerar densitometria para decisão e iniciar
cálcio e vitamina D no início do tratamento
– Terapêutica farmacológica:
Bifosfonatos orais a longo prazo (em toma única semanal, preferencialmente)
Se intolerância optar por: Raloxifeno; Teriparatide (calcitonina em
spray nasal)
– A associar em situações especiais:
Homens – doseamento de testosterona e terapêutica de substituição se estiver baixa
Mulher – pós-menopausa considerar terapêutica de substituição

15.
Doença inflamatória
intestinal da criança
e adolescente

Jorge Amil
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Quanto à localização a CU, em idade pediátrica tem particularidades em relação
ao adulto?
Em comparação com a doença do adulto, a CU em crianças tende a ser
mais extensa. Num estudo envolvendo 180 crianças, 41% tinham pancolite
na apresentação inicial, 34% colite esquerda e 26% proctite ou protossigmoidite (Hyams JS et al, 1996). Resultados semelhantes foram observados noutros estudos mais recentes (Auvin S et al, 2005; Eidelwein AP et al, 2007).

› Quanto ao comportamento clínico (penetrante, estenosante, não-estenosante
e não-penetrante) a DC em idade pediátrica tem particularidades em relação ao
adulto?
A DC em Pediatria tem predominantemente fenótipo não estenosante
e não-penetrante (Eidelwein AP et al, 2007).

› Tem a DII da criança e do adolescente
maior agressividade clínica?
A DII da criança e do adolescente está mais frequentemente associada a factores de predisposição genética o que lhe confere mais tempo de
progressão e maior potencial de agressividade (de RL et al, 2007). Nos (raros)
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casos de início muito precoce há provavelmente particular sensibilidade
a modificações da flora intestinal. A DII neonatal é geralmente grave na
apresentação e evolução (Ruemmele FM et al, 2006).

› Existe uma maior incidência de história
familiar de DII nestes doentes?
A história familiar positiva é frequente em jovens com DII. Um estudo
recente identificou que 36,4% e 17,5% de doentes caucasianos e negros,
respectivamente, tinham familiares afectados por DII (Eidelwein AP et al, 2007).

› Deve ser introduzida imunossupressão precoce na DII da criança e do adolescente?
Embora a generalidade dos protocolos publicados não inclua a imunossupressão no tratamento inicial, a maioria dos autores de referência e
das Unidades mais experientes reconhece que frequentemente introduz a
imunossupressão precocemente nos casos de gravidade moderada ou alta
(Caprilli R et al, 2006). A justificação desta atitude radica na preocupação em
reduzir ao mínimo a corticoterapia e no tempo necessário para se obter
início de acção dos imunossupressores. Alguns centros, como Louvain, determinam sistematicamente o perfil genético individual de metabolização
da azatioprina para reduzir o risco de toxicidade.
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› Quando introduzir terapêutica biológica?
A terapêutica biológica revolucionou também o espectro da DII em
Pediatria. Os resultados favoráveis acumulados em numerosos estudos
suscitaram naturalmente a discussão da sua introdução precoce no tratamento (de RL et al, 2007; Heuschkel RB et al, 2007). O perfil de segurança torna
recomendável o seu uso nos casos em que ocorre falta ou diminuição de
resposta ao tratamento convencional. Não há ainda evidência que justifique a recomendação do uso destes fármacos desde o diagnóstico inicial.
O facto de todos os casos documentados de linfoma hepatosplénico terem
ocorrido em jovens, apesar de não haver ainda demonstração da sua responsabilidade directa, recomenda prudência.

› Qual é a percentagem de envolvimento
anal na DII da criança?
No estudo recente de Baltimore, cerca de 10% dos caucasianos e 17%
dos negros tinham envolvimento perianal da sua DC (Eidelwein AP et al, 2007).

› Como efectuar a transição da consulta pediátrica para a consulta do adulto?
O momento da transição da consulta deve ser deixada ao critério do
adolescente. Sabemos que um adolescente vítima de doença crónica com
períodos de exacerbação e limitação de actividade se sente fragilizado e recebe muitas vezes um tratamento hiper-protector dos pais. Essa conjuntura

d o e n ç a i n f l a m at ó r i a intestinal | tópi cos de relevânc ia clín i ca

288

pode ocasionar comportamento dependente e insegurança que exija algum
prolongamento na consulta de Pediatria. No caso de adolescentes que assumam com segurança e maturidade a sua doença e limitações inerentes,
ou comportamentos de rejeição e rebeldia pode ser preferível promover a
transição para consulta de adultos em que o doente passa a ser único responsável pela condução do seu tratamento e os pais ficam num papel mais
secundário. A partir dos 18 anos deve ser dada oportunidade de realizar a
transição com o compromisso de se fazer uma “passagem de testemunho”
com a presença do Gastrenterologista Pediátrico e de Adultos.

16.
Doença inflamatória
intestinal do idoso

Horácio Lopes
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal

DII d o i d o s o		

291

› Quanto à localização que particularidades
tem a CU em idade superior a 60 anos?
Apresentam mais frequentemente proctites, proctossigmoidites ou colites esquerdas do que os jovens (Softley A et al, 1988; Zimmerman J et al, 1985; Berner
Y et al; 2003). A pancolite é menos frequente no idoso que no doente jovem
(12%/26%) e a proctite mais frequente (42%/33%) (Softley A et al, 1988; Stonnington C et al, 1987). Apesar da doença ser habitualmente menos extensa o
episódio inicial é geralmente mais grave no idoso. Num estudo escocês,
verificou-se que na população mais idosa o episódio inicial grave ocorreu
em 14% dos doentes contra apenas 7% na população com menos de 30
anos e em 3% na população dos 30-69 anos (Sinclair T et al, 1983).

› Existe DC com idade de aparecimento superior a 60 anos?
Existe e tem uma incidência que ronda 3,5/100.000 pessoas/ano (Shivananda S et al, 1996; Evans P et al, 2007). Com o envelhecimento da população vamos

assistir provavelmente a um aumento do número de doentes com mais de
60 anos com DII. Não devemos esquecer que a partir desta idade, há várias doenças mais frequentes, com quadros clínicos semelhantes, com as
quais se deve fazer o diagnóstico diferencial: colites infecciosas, isquémia,
diverticulite, neoplasias, DST (doenças sexualmente transmissíveis), colites rádicas, entero ou colopatias tóxicas/medicamentosas por exemplo.
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› Quanto à actividade clínica que particularidades tem a DII com diagnóstico superior a 60 anos?
Na CU, apesar de menos extensa, tem habitualmente uma forma de
apresentação mais grave com maiores taxas de morbilidade e mortalidade
que nos doentes mais jovens. O megacólon tóxico ocorre mais frequentemente no idoso que no jovem. O prognóstico é geralmente favorável (Tokayer
A et al, 2000). Após o episódio inicial mais grave, a doença tende a recorrer
menos que nos doentes mais jovens – 40% aos 5 anos versus 80% (Sinclair T
et al, 1983). Quanto à DC, é muitas vezes incorrectamente diagnosticada, não
por ter uma apresentação clínica diferente da dos jovens, mas provavelmente porque as colites isquémica e infecciosa são clinicamente semelhantes e mais frequentes e portanto são as primeiras hipóteses diagnósticas
colocadas. Assim, calculou-se que o diagnóstico nos doentes mais jovens
demorou 2,4 anos após o início da sintomatologia contra 6,4 anos no doente mais idoso (Gupta S et al, 1985). As doenças associadas e a sua gravidade
parecem ter um peso maior que a DII no prognóstico destes doentes – as
taxas globais de complicações são semelhantes às dos doentes mais jovens
(Softley A et al, 1988; Gupta S et al, 1985).

› Quanto ao comportamento clínico (penetrante, estenosante, não estenosante e
não penetrante) que particularidades tem
a DC em idades superiores a 60 anos (idade de diagnóstico)?
Há um menor número de casos de oclusão (Harper PC et al, 1986; Stalikowicz
R et al, 1989), têm mais doença cólica isolada (Softley A et al, 1988; Polito J et al; Norris
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B et al, 1999), têm mais perfurações (Loftus EV Jr et al, 1998), precisam menos de

cirurgia (Softley A et al, 1988; Evans P et al, 2007) e a probabilidade de recorrência
pós-operatória é menor (Softley A et al, 1988; Gupta S et al, 1985). Apresentam maior
taxa de complicações pós-operatórias e maior mortalidade peri-operatória,
devido às doenças associadas e não à DC (Gupta S et al, 1985).

› Quanto à localização que particularidades
tem a DC em idade superior a 60 anos?
Há uma maior incidência no cólon (Evans P et al, 2007), sobretudo no distal
(Berner Y et al; 2003). Ao contrário dos jovens que se apresentam com doença

ileocólica mais frequentemente (Thomas GA et al, 1995; Fellows IW et al, 1990; Lapidus A
et al, 1997). Nos doentes com doença cólica distal, cerca de 80% vão desenvolver doença perianal, incluíndo fístulas.

› Quando utilizar imunossupressores neste
grupo de DII? Existem riscos acrescidos?
A abordagem terapêutica nestes doentes não é muito diferente da
que devemos ter perante doentes mais jovens; mas devemos ter maior
atenção aos efeitos secundários da medicação utilizada e às interacções
medicamentosas, já que a maioria destes doentes são polimedicados (Aspinall A et al, 2003). Assim, os doentes corticorresistentes, os corticodependentes
ou com intolerância aos corticóides (neste caso incluem-se os doentes com
patologias muito comuns neste grupo etário como a diabetes, a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca e a osteoporose), têm indicação para
iniciar imunossupressores – azatioprina/6-mercaptopurina ou metotrexato
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na DC (Present D et al, 1980; Feagan BG et al, 2000), ou azatioprina/6-mercaptopurina
e ciclosporina (neste caso, monitorizando a função renal) na CU (Korelitz BI,
1981; Lichtiger A et al, 1994). Ter em atenção os habituais riscos de pancreatite
no 1º mês de terapêutica, bem como de leucopenia que pode ser muito
grave nos doentes a tomar alopurinol (este inibe o metabolismo da 6-mercaptopurina/azatioprina, atingindo assim altas concentrações). Apesar de
haver riscos acrescidos, os doentes mais idosos podem esperar benefícios
terapêuticos semelhantes aos que a população mais jovem obtém.

› Quando utilizar terapêutica biológica?
Existem riscos acrescidos?
A terapêutica biológica, à semelhança dos mais jovens, pode ser utilizada no tratamento agudo da DC grave (Targen S et al, 1997), na DC fistulizante
(Present D et al, 1999), e na manutenção da remissão da DC (Rutgeerts P et al, 1999).
O risco mais temido é a infecção (Pardi D et al, 2002), já que neste grupo de doentes passa muitas vezes despercebida. Mais uma vez há que monitorizar
melhor estes doentes. Não devemos contudo instituir esta terapêutica com
medo das complicações, mas sim com o cuidado de as prevenir ou detectar
precocemente.

17.
Considerações
na evolução após
terapêutica

Luísa Barros
GEDII
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› Como e com que frequência devem ser
seguidos (incluindo avaliação analítica)
os doentes com DC?
As manifestações clínicas da DC diferem consideravelmente em relação
com a localização da doença, a actividade inflamatória, o grau de fibrose e
de penetração na parede intestinal. Ainda não é possível prever com base
no tipo fenótipo da doença o seu curso. Foram descritos diferentes padrões
possíveis da actividade inflamatória: crónica contínua, crónica intermitente
ligeira ou grave. Embora o curso individual seja imprevisível e os factores
facilitadores de recorrências desconhecidos a análise estatística de coortes
de doentes fornece alguns dados sobre o curso previsível da doença a longo prazo. Munkholm e colaboradores (Munkholm p et al, 1995) verificaram que
em qualquer altura 50% dos doentes parecem estar em remissão clínica
e apenas 20% tiveram recorrências anuais. É provável que os estudos genéticos em associação com os avanços na caracterização fenótipa ao nível
clínico e molecular venham permitir prever com maior precisão a história
natural e o curso da doença para um dado indivíduo, bem como prevenir
as complicações ao legitimar o início mais rápido de tratamento individualizado com maior probabilidade de suprimir a inflamação.
Vários autores, nomeadamente o grupo GETAID (Sahmoud T et al, 1995) e
os trabalhos de Brignola e colaboradores (Brignola C et al, 1994), tentaram desenvolver índices prognósticos que permitissem identificar de forma segura
os doentes com elevado risco de recidiva, através da utilização de modelos multidimensionais, combinando características demográficas, clínicas e
biológicas. Estes índices seriam valiosos não só na elaboração mais rigorosa de ensaios clínicos mas também na prática clínica; no agendamento das
consultas subsequentes e na selecção de doentes nos quais o tratamento
preventivo estaria justificado. Não houve contudo validação destas fórmulas que permitisse a sua aplicação aos doentes de outros centros.
Não há portanto orientações gerais quanto ao intervalo recomendado para as avaliações clínico-analíticas, devendo este ser individualizado
de acordo com as características de cada doente. Nos doentes com DC
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podem ser encontradas diversas alterações hematológicas que se podem
relacionar com a doença intestinal, com manifestações extra-intestinais da
doença ou com a terapêutica instituída, recomendando-se estudo analítico
regular. A anemia está reconhecida com um sintoma ou complicação relevante da DC, e devido à sua estreita relação com a actividade da doença o
valor do hematócrito foi adicionado ao CDAI.
A maioria dos clínicos considera que durante o tratamento com messalazina o hemograma, creatinina sérica e urina tipo II deverão ser monitorizados cada 3 meses no primeiro ano e depois anualmente mas não há
evidência de que este esquema de vigilância seja melhor que os restantes
(o resumo das características do medicamento recomenda análises mais
regulares). Para a sulfassalazina é razoável fazer determinações frequentes
do hemograma nos primeiros meses, quando o risco de agranulocitose é
mais elevado, e depois pelo menos anualmente.

› Como e com que frequência devem ser
seguidos (incluindo avaliação analítica)
os doentes com CU?
A extensão longitudinal e gravidade da CU são dois dos factores mais
importantes a determinar antes de iniciar o tratamento farmacológico e delinear o seguimento. Complicações hematológicas na apresentação como
anemia, leucocitose e trombocitose relacionam-se com a gravidade e duração da crise.
Outros aspectos a considerar no seguimento são a cronicidade da doença, a resposta a tratamentos anteriores e complicações da doença ou da
terapêutica.
O índice de actividade da doença mais frequentemente utilizado, a
escala modificada de Truelove e Witts, é composta por variáveis clínicas
(número de dejecções, presença de sangue nas fezes, temperatura, pulso,
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exame físico de abdómen), analíticas (hemoglobina, VS) e radiográficas
(Truelove SC et al, 1955). É o curso da doença que determina a necessidade de
reunir estas variáveis e de acordo com um estudo recentemente publicado
apenas uma minoria dos doentes apresentam sintomas que interferem com
as suas actividades diárias 5 anos após o diagnóstico (Henriksen M et al, 2006).
Foram feitos vários estudos no sentido de identificar factores preditivos
de recorrência: achados endoscópicos, aspectos histológicos, calprotectina
fecal e parâmetros clínicos e bioquímicos. No estudo de Bitton e colaboradores (Bitton A et al, 2001) a idade jovem, múltiplas recorrências prévias (em
mulheres) e plasmocitose nas biopsias rectais foram factores preditivos
independentes de recorrência. No entanto, o padrão clínico reconhecido
após o primeiro ano da doença parece ser mais relevante na previsão do
curso da doença, ditando de modo mais aproximado os intervalos entre as
avaliações clínico-analíticas (mais curtos ou mais longos).
Durante o curso da doença é também necessário monitorizar os factores que podem exacerbar a actividade da doença (infecções respiratórias
ou entéricas, anti-inflamatórios e antibióticos, cessação de hábitos tabágicos) assim como as complicações relacionadas quer com a inflamação
crónica quer com a terapêutica médica instituída. A avaliação do hemograma está também dependente da ocorrência destes factores devendo a sua
pertinência ser considerada individualmente.

› Com que frequência devemos pedir determinações bioquímicas (incluindo AST
e ALT) em doentes com DII?
Elevações ligeiras dos testes hepáticos (transaminases, fosfatase alcalina) são frequentes nas crises graves de CU e DC (influência de factores
como a má nutrição, sépsis, nutrição parentérica, corticoterapia) mas normalizam com a doença em remissão.
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A frequência da avaliação dos testes hepáticos é habitualmente determinada pela necessidade de vigiar hepatoxicidade induzida pelos fármacos
utilizados (aminossalicilatos, imunossupressores).
A CEP é a doença hepatobiliar mais significativa observada em associação com a DII, principalmente com a CU, com uma prevalência aproximada
de 4%. Outras manifestações possíveis são a esteatohepatite, colangite
esclerosante dos pequenos ductos (“pericolangite”), hepatite auto-imune,
amiloidose hepática, abcesso hepático, trombose da veia porta e litíase
vesicular (Raj V et al, 1999). Apesar da CEP ter um curso independente da actividade da doença intestinal e poder progredir sem alteração dos testes
hepáticos (“colangite sub-clínica”) está indicado o rastreio desta entidade
nos doentes com DII (em particular nos doentes com colite extensa), não
havendo contudo na literatura orientações quanto à periodicidade das determinações bioquímicas.

› Com que frequência devemos pedir hemograma e determinações bioquímicas (incluindo AST e ALT) em doentes com DII a
efectuar azatioprina?
Os doentes em tratamento com tiopurinas (azatioprina/mercaptopurina) necessitam de monitorização periódica dos valores hematológicos
e dos testes hepáticos enquanto o tratamento se mantiver. A frequência exacta dos testes laboratoriais não foi avaliada de modo sistemático.
O fabricante recomenda a determinação semanal destes parâmetros nas
primeiras 8 semanas e determinações posteriores de 8/8 semanas, não
havendo contudo evidência da eficácia deste esquema. Na prática clínica os
esquemas de monitorização variam ligeiramente entre os autores dependendo do conhecimento ou não do genótipo/expressão fenótipa da TPMT
(Siegel CA et al, 2005): não está recomendado o tratamento com azatioprina nos
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indivíduos homozigóticos recessivos para mutações do gene da TPMT (ou
com baixa actividade enzimática), e se for genótipo normal (“selvagem”)
sugere-se a avaliação laboratorial cada 2 semanas nos primeiros 3 meses
e posteriormente de 3 em 3 meses se não ocorrerem alterações laboratoriais significativas. Sem testes prévios da TPMT recomenda-se avaliação
laboratorial semanal no primeiro mês. Se após cada período de 2 semanas
de tratamento, o valor de leucócitos não for inferior a 4,0x109/L ou não
tiver sofrido uma redução de mais de 50% em relação ao valor basal e
se os testes hepáticos se mantiverem normais aconselha-se o aumento
progressivo da dose de azatioprina (até 2-2,5 mg/kg se genótipo normal
ou 1,25 mg/kg nos heterozigóticos). Se o valor dos leucócitos for inferior
a 3,5x109/L o tratamento deve ser suspenso repetindo-se os estudos uma
semana depois. Sempre que o valor dos leucócitos for persistentemente
inferior a 3,5x109/L, na dose prevista para o peso, deve ser considerada a
redução da dose diária em 25-50 mg.
Salienta-se que a leucopenia não se relaciona com a eficácia (Sandborn
WJ et al, 1995) e que parece haver tendência para maior número de neoplasias
nos doentes que desenvolvem leucopenia sustentada (Disanti W et al, 2006).
No caso de sinais de infecção deverá ser feita uma avaliação clínicoanalítica e se a infecção for clinicamente significativa suspender o tratamento com azatioprina até à sua resolução.
A actividade reduzida da TPMT explica apenas uma pequena percentagem (27%) dos casos de mielotoxicidade (Colombel JF et al, 2000), que se
verificam habitualmente no início do tratamento, e portanto a caracterização genética da TPMT ou determinação da sua actividade enzimática não
substitui a determinação regular do hemograma. Na ausência de resposta
clínica aos 3-4 meses a determinação da 6-MMP e metabolitos da 6-tioguanina permite identificar os indivíduos com metabolismo “desviado” para a
via da 6-MMP e os indivíduos que não cumpriram o tratamento.
Deve ser sempre equacionada a possibilidade de interacções medicamentosas (aminossalicilatos, diuréticos, inibidores da enzima de conversão
da angiotensina de conversão, varfarina, alopurinol e infliximab) que podem explicar leucopenias tardias (Siegel CA et al, 2005; Lowry PW et al, 2001; Roblin X et
al, 2003).
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A pesquisa de hepatoxicidade induzida pela azatioprina, é uma prática frequente, avaliando-se os testes hepáticos em simultâneo com as
determinações do hemograma, mas reconhece-se que as determinações
dos testes hepáticos poderiam ser realizadas com intervalos mais largos.
A maioria das alterações dos testes hepáticos (transaminases, fosfatase
alcalina) resolve espontaneamente ou com a redução da dose, sendo raras
as reacções hepatotóxicas graves.

› Com que frequência devemos pedir hemograma e determinações bioquímicas (incluindo AST e ALT) em doentes com DII a
efectuar metotrexato?
A vigilância laboratorial durante o tratamento com metotrexato é necessária para pesquisa de citopenias e hepatoxicidade. A pancitopenia é
um evento raro e não se verificou em nenhum dos estudos publicados por
Feagan e colaboradores (Feagan BG et al, 1995; Feagan BG et al, 2000). Há no entanto
casos de mortalidade descritos na literatura (al-Awadhi A et al, 1993).
Deve obter-se o hemograma, testes hepáticos e albumina com periodicidade mensal nos primeiros 2 meses e depois cada 4-8 semanas.
Está indicada a realização de biopsia hepática desde que se verifiquem
5-9 determinações ou 6-12 determinações com valores de AST elevados
num período de um ano ou valor da albumina sérica abaixo do normal com
a doença intestinal controlada (Kremer JM et al, 1994), ficando o re-início do tratamento dependente das alterações histológicas encontradas.
Se leucócitos <3,5x109/L suspender o tratamento e repetir hemograma uma semana mais tarde. A análise deve ser realizada 5-6 dias após a
administração semanal do metotrexato e recomenda-se também a realização de hemograma uma semana após a primeira administração (“doseteste”) para pesquisar toxicidade hematológica aguda (Wolverton SE et al, 2007).
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O uso de metotrexato deve ser evitado em doentes com doença hepática conhecida. Pode ocorrer leucopenia grave com o tratamento concomitante com sulfonamidas, 6-mercaptopurina ou azatioprina, estando estas  
associações desaconselhadas.
Sempre que o doente apresente sinais de infecção deverá ser feita
avaliação clínico-analítica e se a infecção for clinicamente significativa o
tratamento com metotrexato deve ser interrompido.
Apesar de não haver estudos nos doentes com DC recomenda-se a
suplementação com ácido fólico (5 mg/dia) com o objectivo de minimizar o
risco de toxicidade digestiva e medular (Whittle SL et al, 2004).  

› Com que frequência devemos pedir hemograma e determinações bioquímicas (incluindo AST e ALT) em doentes com DII a
efectuar terapêutica biológica?
Não existem indicações precisas, quer quanto ao tipo de avaliações
analíticas a efectuar, quer quanto à frequência da avaliação laboratorial.
Estão registados diversos casos de elevação das transaminases, alteração da função hepática, colestase, hepatite e mesmo insuficiência hepática
aguda em doentes (com DII, espondilite anquilosante, artrite psoriática,
artrite reumatóide e psoríase) tratados com infliximab (Remicade® (Infliximab)
Summary of Product Characteistics (SPC). Em muitos destes casos o uso de outros
fármacos hepatotóxicos e outras doenças associadas dificultam a avaliação
da toxicidade induzida pelo infliximab.
Deve ser pesquisada a existência de lesão hepática nos doentes com
sintomas ou sinais de insuficiência hepática. Não há protocolos de vigilância específicos no decurso do tratamento com infliximab, estando a avaliação clínico-analítica dependente de outros factores como as características
da doença de base, antecedentes do doente e o tratamento com outros
fármacos.
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Nos estudos clínicos registaram-se elevação dos valores das transaminases sem progressão para lesão hepática importante. Na maioria dos
casos tratou-se de elevações transitórias e assintomáticas que melhoraram
ou resolveram independentemente da descontinuação ou não do tratamento com infliximab.
De salientar que em alguns doentes nos quais se verificaram elevações
acentuadas das transaminases diagnosticou-se reactivação de hepatite B
crónica (Esteve M et al, 2004). Os portadores do VHB que necessitem de tratamento com infliximab devem ser cuidadosamente monitorizados para detecção de sinais e sintomas de infecção activa por VHB quer durante o tratamento, quer no período após tratamento (não está actualmente prevista
profilaxia de reactivação com a administração de terapêutica antiviral).

› Tem alguma utilidade determinar o valor
da amílase em doentes assintomáticos a
efectuar azatioprina?
A pancreatite é uma das complicações mais frequentes do tratamento
com azatioprina (3,3%) (Present DH et al, 1998). Esta complicação é habitualmente diagnosticada nos primeiros 2 meses de tratamento e implica a
suspensão do fármaco (Korelitz BI et al, 1993). A ocorrência de pancreatite é independente da dose, considerando-se uma reacção de tipo alérgico. Tende
portanto a repetir-se com o reinício do tratamento.
A determinação da amílase sérica é o teste laboratorial mais usado para
monitorizar os doentes e diagnosticar a pancreatite. Contudo a periodicidade
para a monitorização enzimática não está claramente estabelecida na literatura e difere consoante as séries publicadas. De acordo com uma pequena
série publicada esta complicação poderia ser prevista e eventualmente prevenida pela detecção pré-clínica de níveis crescentes da amílase em determinações semanais (Castiglione F et al, 2000). Especula-se que a determinação da
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amilasemia quinzenalmente nas primeiras 8 semanas poderia identificar os
doentes em risco e evitar os potenciais casos de pancreatite iatrogénica. No
entanto, esta prática ainda não foi avaliada de forma prospectiva.
A hiperamilasemia nos doentes com DII pode dever-se ainda a inflamação pancreática de outra origem ou a aumento da permeabilidade intestinal com passagem das enzimas endoluminais para a corrente sanguínea.
A elevação da amílase ou lípase nestas circunstâncias é frequente (14%)
e na ausência de sintomas típicos não está indicada nenhuma intervenção,
estando a terapêutica dependente das necessidades de tratamento da doença intestinal (BoKemeyer B, 2002).

› Quando parar a azatioprina em função dos
valores de neutropenia?
A complicação hematológica mais frequente do tratamento com azatioprina é a leucopenia moderada (3-4x109/L). Leucopenias mais graves
(<3x109/L) e mielossupressão (leucopenia mais grave, trombocitopenia
ou pancitopenia) são eventos mais raros (estimados em 3%) que podem
ocorrer devido a dose excessiva de azatioprina ou reacção idiossincrática
(Connell WR et al, 1993). A mielotoxicidade pode desenvolver-se subitamente e
de modo imprevisível em qualquer altura no decurso do tratamento mas é
mais frequente nas primeiras semanas.
As diferenças na actividade da enzima TPMT explicam apenas uma
pequena parte dos casos de leucopenia nos doentes em tratamento com
tiopurinas, particularmente os eventos precoces. Num estudo francês a
deficiência da TPMT foi implicada apenas em 27% dos casos de leucopenia
(Colombel JF et al, 2000). É portanto fundamental a monitorização periódica do
hemograma e ter em conta a possibilidade de interacções medicamentosas (aminossalicilatos, diuréticos, inibidores da angiotensina de conversão,
varfarina, alopurinol e infliximab) e de leucopenia precipitada por intercorrências infecciosas, nomeadamente virais.
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As recomendações gerais para a descontinuação dos fármacos implicados no aparecimento de citopenias são (Hande KR, 1999):
1) parar o tratamento se leucócitos <2,5x109/L, neutrófilos <1,0x109/
L) ou plaquetas <50x109/L,
2) aconselhada a retirada do fármaco se leucócitos 2,5-3x109/L, neutrófilos 1-1,5 x109/L ou plaquetas <50-100 x109/L e
3) redução da dose do fármaco se leucócitos 3-3,5 x109/L, neutrófilos
1,5-2x109/L e plaquetas – 100-150x109/L.
Tratam-se, no entanto, de recomendações gerais; cada caso deve ser
avaliado individualmente, tendo-se em particular atenção o tempo e a forma como as alterações analíticas se instalaram.

› É lícito observar doentes a efectuar azatioprina com um intervalo de 6 meses?
Embora os dados constantes de “resumo das características do medicamento” e da literatura em geral recomendem a realização de estudos
laboratoriais cada três meses, há pouca evidência científica da eficácia desta vigilância. Monitorização menos frequente (4 semanas após início do
tratamento e posteriormente cada 6-12 meses) parece ser suficiente (Travis
SP et al, 2006; Carter MJ et al, 2004).

› Existe um risco aumentado de linfoma em
doentes a efectuar azatioprina?
O risco aumentado de linfoma em doentes com DII em tratamento
com azatioprina é controverso. De acordo com uma meta-análise recente-
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mente publicada o risco relativo de linfoma em doentes a efectuar terapêutica com azatioprina está provavelmente aumentado, em até 4 vezes (Kandiel
A et al, 2005). Porém o risco relativo médio (“crude average relative risk”)
determinado através da combinação de uma série de estudos publicados
entre 1982 e 2001 foi de apenas 1,8 (Askling J et al, 2005). Existe controvérsia
quanto ao aumento de risco de linfomas em doentes com DII e quanto à
sua relação com a doença subjacente ou tratamentos recebidos. Foram publicados em 2005 os resultados da mais recente análise do risco de linfoma
numa coorte de base populacional, da Suécia, de aproximadamente 50.000
doentes com DII, com o período do estudo prolongando-se até 4 décadas.
O risco relativo foi expresso como a razão entre o risco observado e o risco
esperado de neoplasias (SIR – “standardised incidence ratios”). Foi encontrado um risco marginal aumentado (SIR 1,3, n=65) apenas nos doentes
com DC, confinado aos primeiros anos da doença, indicando que não terá
relação com o tratamento prolongado com imunossupressores (Askling J et al,
2005) (resultado provavelmente favorecido por diagnóstico inicial errado de
linfoma como DII ou apresentação da DII com sinais/sintomas relacionados com o aparecimento de linfoma).
Com a excepção de um estudo (Farrell RJ et al, 2000), todos os estudos que
especificamente focaram o risco de linfoma nos doentes com DII tratados
com imunossupressores, não apontaram para um aumento apreciável do
risco de linfoma em doentes tratados com azatioprina (Connell WR et al, 1994;
Korelitz BI et al, 1999; Fraser AG et al, 2002). O VEB foi detectado em muitos dos linfomas que ocorrem nos doentes com DII em tratamento com azatioprina
(Dayharsh GA et al, 2002), desconhecendo-se contudo o efeito do imunossupressor na carga viral do VEB.
Por outro lado não está ainda claramente estabelecido se a leucopenia
sustentada no decurso do tratamento com azatioprina aumenta o risco de
neoplasias.
Cumulativamente os dados de que actualmente dispomos sugerem
que o risco de linfoma, mesmo que seja real, é reduzido e que o benefício
do tratamento com azatioprina se sobrepõe claramente ao risco de desenvolvimento de linfoma (Lewis JD et al, 2000).
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› Existe um risco aumentado de carcinoma
do colo do útero em doentes a efectuar
azatioprina?
Vários estudos apontam para um risco aumentado de carcinoma do
colo do útero, entre outros, em mulheres a fazer tratamento imunossupressor no contexto da pós transplantação, não sendo no entanto claro
o papel individual de cada agente (a azatioprina foi implicada apenas no
desenvolvimento de tumores da pele, possivelmente como resultado do
aumento da fotossensibilidade à luz ultravioleta) (Dantal J et al, 2007; Buell JF et al,
2005; Austin AS et al, 2001). Há relatos de neoplasias extra-digestivas em doentes
com DII em tratamento com tiopurinas, nomeadamente carcinoma do colo
do útero, mas o número baixo de ocorrências não permite atribuir-lhe significado estatístico (Connell WR et al, 1994; Korelitz BI et al, 1999).
Os resultados de uma meta-análise, recentemente publicada, sugerem que a administração de imunossupressores em doentes com DC ou
CU provavelmente não confere um risco significativo de neoplasias quando
comparado com o grupo de doentes com DII que não faz tratamento imunossupressor (Masunaga Y et al, 2007).

18.
Gravidez e doença
inflamatória intestinal

Raquel Gonçalves
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Qual é a probabilidade de ter uma agudização da DII se uma mulher engravidar
em remissão clínica?
A DII afecta, geralmente, mulheres em idade reprodutiva, pelo que a
gravidez é uma situação comum neste contexto.
O efeito da gravidez na actividade da DII depende do estado da doença
na altura da concepção. Tanto para a CU como para a DC, a probabilidade
de manter remissão durante a gravidez é de 70-80%, se a gravidez teve
início num período de doença quiescente. A taxa de recidiva (20-30%) nesta situação é, portanto, semelhante à da mulher não grávida (Miller JP, 1986;
Mogadam M et al, 1981; Willoughby CP et al, 1980; Nielsen OH et al, 1983; Caprili R et al, 2006).
A mulher deve planear cuidadosamente a gravidez, sendo muito importante que esta ocorra numa fase de doença inactiva, ou seja, em remissão clínica. Recomenda-se, sempre que possível, um período de pelo
menos três meses de inactividade da doença antes de tentar engravidar
(Sunanda Kane, 2003).
Os relatos mais antigos de recidivas frequentes durante a gravidez,
sobretudo no primeiro trimestre, devem-se provavelmente ao abandono
da terapêutica médica que muitas mulheres faziam, por temer as consequências dos fármacos sobre o feto. Actualmente sabe-se que a maioria
dos medicamentos habitualmente usados no tratamento da DII podem e
devem ser mantidos durante toda a gravidez, sem riscos para a mulher ou
para o bebé, o que permite manter a doença em remissão.
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› Qual é a probabilidade de ter uma agudização grave da DII se uma mulher engravidar com actividade clínica?
Como já foi referido na questão anterior, a actividade da doença na
altura da concepção está associada a pior prognóstico durante a gravidez.
Na CU, cerca de 50-70% das doentes que engravidaram em fase de
doença activa, terão colite cronicamente activa ou irão ainda piorar durante
a gestação. Apenas um terço das mulheres terão remissão da doença, neste contexto (Alstead EM, 2002; Mogadam M et al, 1981; Korelitz BI, 1998). Alguns estudos
mostram que a agudização da colite, nestas circunstâncias é mais resistente ao tratamento médico mas, habitualmente responde de forma favorável
(Willoughby CP et al, 1980).
Em relação à DC, se a gravidez se inicia em fase de doença activa, um
terço dos doentes entrarão em remissão, um terço terá uma exacerbação
e no outro terço, a doença estará cronicamente activa (Caprili R et al, 2006; Calderwood AH et al, 2004; Lamah M et al, 2002; Katz JA, 2004). Existem alguns relatos de
doentes que melhoram dos sintomas associados à DC durante a gravidez.

› A cirurgia abdominal está contra-indicada durante a gravidez? Se for necessário
efectuá-la, em que trimestre deverá ser
aconselhada?
A cirurgia abdominal não está contra-indicada durante a gravidez.
Embora os efeitos da cirurgia na mulher grávida com DII não estejam bem documentados, sabe-se que há risco de abortamento, de parto
pré-termo e riscos para o feto, que são tanto mais elevados quanto mais
avançada estiver a gestação (Nielsen OH et al, 1983).
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As indicações para cirurgia durante a gravidez são as mesmas que
para as doentes com DII não grávidas: falência do tratamento médico,
megacólon tóxico, obstrução intestinal, perfuração, hemorragia e abcesso
(Carter MJ et al, 2004; Calderwood AH et al, 2004; Kane S, 2003).
Nas situações urgentes como a hemorragia, perfuração, oclusão intestinal ou megacólon tóxico, obviamente que os riscos têm que ser assumidos por médicos e doente e não pode haver adiamentos, mesmo com a
possibilidade de aborto ou parto pré-termo.
Em situações de intratabilidade médica, a cirurgia deve ser ponderada
e se possível, protelada para o 2º trimestre da gravidez (Kelly M et al, 1994)
ou para o pós-parto. Mas, esta situação só se justifica quando os médicos
(gastrenterologista, cirurgião, obstetra) e a própria doente decidirem que
este atraso da cirurgia não põe em risco a vida da mulher. De uma forma
geral, a actividade constante da doença é mais deletéria para a mãe e para
o feto do que a própria cirurgia (Subhani JM et al, 1998).
Existem vários relatos na literatura de cirurgias efectuadas durante a
gravidez na CU e na DC, em situações muito graves (Anderson JB et al, 1987; Bohe
M et al, 1983; Boulton R et al, 1994; Greenfield C et al, 1983; Hill J et al, 1997), na maioria dos
casos, com sucesso para a mulher e para o feto.
Da revisão da literatura, a ideia global é de que a cirurgia deve ser
efectuada quando está indicada, independentemente da gravidez. É recomendada uma ileostomia temporária “de protecção”, quando há necessidade de ressecção e anastomoses, porque o risco de complicações
pós-operatórias é grande. Se o feto estiver suficientemente maduro, deve
proceder-se simultaneamente a cesariana.
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› Que malformações ou complicações durante o parto têm um aumento de incidência na DII?
A presença de DII, a sua actividade e as medidas terapêuticas usadas
condicionam a evolução da gravidez, o desenvolvimento fetal e o parto.
A maioria dos estudos sugere que o efeito da DII sobre a gravidez, o
feto e o parto depende, fundamentalmente, da actividade da doença na
concepção e durante a gestação (Caprili R et al, 2006; Elbaz G et al, 2005; Calderwood AH
et al, 2004; Bush MC et al, 2004; Miller JP, 1986). Por esse motivo, deve ser reforçada a
ideia de que a gravidez deverá ocorrer em fase de remissão.
Outra regra fundamental no seguimento das mulheres grávidas com
DC ou CU é o tratamento atempado e eficaz de qualquer agudização que
possa surgir, porque o efeito da doença activa é mais negativo sobre o
desenvolvimento fetal que qualquer possível efeito adverso do tratamento
(sendo este, evidentemente, ajustado à situação da gravidez).
As consequências da DII sobre a gravidez podem ser: risco aumentado de abortamento espontâneo, complicações relacionadas com gravidez,
complicações perinatais e malformações congénitas.
Grande parte dos estudos de base populacional mostram que as mulheres com DII inactiva não têm risco aumentado relativamente às mulheres sem DII, de aborto espontâneo, complicações da gravidez ou do parto
ou de terem filhos com malformações congénitas (Norgard B et al, 2000; Lamah M
et al, 2002). Por outro lado, se a DII se encontra activa, o risco é claramente
superior, sobretudo no que respeita a parto pré-termo, crianças com baixa
estatura ou baixo peso ao nascimento e ocorrência de cesarianas. Estas
situações são mais frequentemente associadas à DC do que à CU (Fonager K
et al, 1998; Moser MA et al, 2000).
Não há evidência de aumento de complicações maternas da gravidez
como a hipertensão ou proteinúria nas doentes com DII (Calderwood AH et al,
2004).
Relativamente ao aumento de incidência de malformações congénitas,
os estudos são quase unânimes a demonstrar que não se verifica diferença
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significativa relativamente à população geral (Fonager K et al, 1998; Mogadam M et
al, 1981; Dominitz JA et al, 2002).
No entanto, há alguns estudos de base populacional (Dominitz JA et al, 2002;
Nielsen OH et al, 1984; Riis L et al, 2006; Mahadevan U et al, 2007) e um estudo de metaanálise (Cornish J et al, 2007) que demonstram um aumento de complicações na
gravidez e parto, associadas a DII e independentes da actividade da doença e da medicação utilizada. Nesta meta-análise foram estudadas 3.907
mulheres com DII, sendo 63% DC e 36% CU. Os resultados mostraram
aumento de incidência de prematuridade, baixo peso ao nascimento, cesarianas e malformações congénitas.
São necessários mais estudos para definir quais são os factores de
risco dentro da DII, para poder estratificar e tratar de forma mais eficaz os
potenciais grupo de alto risco.

› Quando aconselhar um parto distócico?
Na maioria das situações de gravidez em doentes com DII, o parto
será eutócico ou distócico apenas por indicação obstétrica, tal como nas
mulheres sem DII.
Alguns estudos demonstram uma tendência para um maior número de
cesarianas entre as mulheres com CU ou DC. As razões não são suficientemente claras, mas por vezes esta decisão é tomada por receio de lesão
do esfíncter anal, com incontinência no pós-parto, sobretudo em mulheres
com diarreia crónica.
Existem, no entanto, algumas situações particulares em que a cesariana pode estar indicada, a saber:
1. Na CU, em caso de proctocolectomia com bolsa ileoanal
2. Na DC com atingimento perianal ou rectal.
Na primeira situação, a indicação para cesariana não é formal, mas a
grande maioria dos cirurgiões e obstetras recomendam-na para evitar lesões do esfíncter e incontinência. Se a mulher tiver uma proctocolectomia
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com ileostomia, o parto pode ser por via vaginal. No caso de doença perianal activa associada à DC, o parto por via vaginal deve ser evitado devido à
episiotomia, ou pior ainda, a lacerações traumáticas do períneo que podem
levar, posteriormente à formação de fístulas (Ravid A et al, 2002; Ilnyckyji A et al, 1999;
Scott HJ et al, 1996; Brandt LJ et al, 1995).

19.
Fármacos e gravidez
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› Que fármacos podemos utilizar em doentes grávidas com DII?
A maioria dos medicamentos para a DII não estão associados a efeitos
adversos significativos pelo que podem ser utilizados em doentes grávidas.
Os medicamentos absolutamente contra-indicados são o metotrexato e a
talidomida.
A manutenção da doença em remissão é uma prioridade no tratamento da DII em grávidas.
A classificação da United States Food and Drug Administration (FDA)
dos medicamentos por categorias de risco oferece um guia para o uso de
medicamentos durante a gravidez (tabela 30). A tabela 31 sumariza a segurança dos medicamentos para a DII na gravidez.

Tabela 30. Categorias de risco dos medicamentos da FDA para o uso de medicamentos
na gravidez [Administration (FDA) Regulations, 1980]
Categoria

Definição

	A
		

Estudos controlados em animais e grávidas não demonstraram nenhum risco no
primeiro trimestre e a possibilidade de lesão fetal é remota

B
		
		
		

Estudos animais não demonstraram um risco fetal mas não há nenhum estudo
controlado em mulheres grávidas ou estudos animais demonstraram um efeito
adverso que não foi confirmado em estudos controlados em mulheres no primeiro
trimestre

C
		
		

Não foi efectuado nenhum estudo controlado em humanos e estudos em animais
mostraram eventos adversos ou não existem estudos em humanos nem em
animais. Prescrever se o benefício potencial for maior que risco

D
		

Existe evidência positiva de risco fetal mas os benefícios podem ser maiores que
o risco em caso de doença grave ou risco de vida

X
		

Estudos em animais ou humanos mostram anomalias fetais; o medicamento
está contra-indicado
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Tabela 31. Medicamentos usados no tratamento da DII
Medicamento

Categoria FDA

Adalimumab

B

Recomendações para a gravidez
Baixo risco: dados em humanos limitados

Alendronato	C	Dados em animais sugerem risco, dados limitados em
			
humanos: evitar
Azatioprina	D	Dados na literatura da DII e do transplante sugerem baixo
/6-mercaptopurina		
risco
Budesonido	C	Dados da administração por via inalatória: baixo risco
			
inexistência de dados do medicamento por via oral em humanos
Ciprofloxacina	C	Evitar: toxicidade potencial para a cartilagem
Corticosteróides	C	
			

Baixo risco: pequeno risco possível de fenda palatina,
insuficiência da suprarrenal, ruptura prematura de membranas

Ciclosporina	C	

Baixo risco

Suplementos de óleo de peixe

-	Seguro: possivelmente benéfico

Infliximab

B

Baixo risco: dados limitados em humanos

Messalazina

B

Baixo risco

Metotrexato

X	Contra-indicado: teratogénico

Metronidazole

B	Evitar no primeiro trimestre dada a eficácia limitada na DII

Olsalazina	C	

Baixo risco

Risedronato	C	Dados limitados em humanos: evitar
Rifaximina	C	Efeito teratogénico em animais. Não existem dados em
			
humanos
Sulfassalazina

B

Tacrolimus	C	
Talidomida

Baixo risco. Prescrever ácido fólico, 2 mg/dia
Baixo risco

X	Contra-indicada: teratogénica

Baixo risco é definido como “os dados na gravidez em humanos não sugerem um risco significativo para o
embrião ou lesão fetal’’
Adaptado de Mahaven U, 2006a

Comentários:

Os corticóides atravessam a barreira placentária. A prednisolona é
metabolizada mais eficazmente que a dexametasona ou betametasona
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pela placenta, sendo os níveis fetais aproximadamente 10% dos níveis
maternos (Beitins IZ et al, 1972). A prednisolona ou outro corticóide de grande
metabolização placentária será a melhor escolha na gravidez.
Existe um aumento ligeiro do risco de fenda palatina nos filhos de grávidas expostas aos corticóides no 1º trimestre (Park-Wyllie L et al, 2000). A partir
das 12 semanas de gestação, altura em se completa a formação do palato,
a corticoterapia será mais segura para o feto.
A supressão da suprarrenal nos recém-nascidos de mães tratadas com
corticosteróides não tem sido um problema relevante na prática (Fraser FS,
1995).
A corticoterapia pode cursar com efeitos colaterais importantes na grávida designadamente a hipertensão arterial, edema, intolerância à glicose
e pré-eclampsia (Mahadevan U, 2006b). Contudo devem ser utilizados quando
indicados.
O uso de bisfosfonatos, frequentemente em associação com os corticosteróides para a prevenção da perda óssea deverá ser efectuado com
precaução em mulheres em idade fértil: o alendronato possui uma semivida superior a 10 anos, é libertado lentamente do osso, podendo resultar
numa exposição contínua de baixo grau do feto ao longo de eventual gestação; o risedronato possui uma semi-vida superior aos 20 dias (Mahaven U,
2006a).
A loperamida é considerada segura, mesmo no primeiro trimestre não
é teratogénica. Não está associada a abortos espontâneos, baixo peso à
nascença ou parto prematuro (Einarson A et al, 2000): deverá ser administrado
com precaução porque o aumento do número das dejecções poderá indicar
aumento da actividade da doença.
Associação do difenoxilato com a atropina é teratogénica em animais
e foram observadas malformações em crianças expostas durante o primeiro trimestre (Black RA et al, 2003).
Os anti-espasmódicos e anticolinérgicos durante o primeiro trimestre
estão associados a malformações fetais graves pelo que deverão ser evitados na gravidez (Bonapace ES Jr et al, 1998).
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› Devemos parar a azatioprina quando uma
mulher com DII pretende engravidar?
Não devemos parar porque:
• Existe uma ampla experiência como o uso da azatioprina em grávidas com transplante de órgãos, particularmente renais, ou com
doenças reumatismais, designadamente o lúpus eritematoso sistémico, sem que se tenha demonstrado um risco teratogénico.
• As séries de casos de DII também não demonstraram um aumento
de anomalias congénitas (Alstead EM et al, 1990; Francella A et al, 2003; Khan ZH
et al 2000).
• A actividade da doença no momento da concepção ou durante a
gravidez, não o tratamento, representa o maior risco para o feto
(Baiocco PJ et al, 1984).
• A recidiva durante a gravidez e puerpério ocorre em cerca de 33%
de mulheres com CU e 27% com DC que concebem estando em
remissão (Miller JP, 1986).
• Doença activa na gravidez está associada a baixo peso à nascença
e nascimento pré-termo (Nielsen OH et al, 1983; Bush MC et al, 2004).

› É seguro utilizar ciprofloxacina em doença anal durante a gravidez?
A utilização da ciprofloxacina é considerada provavelmente
segura em tratamento de curta duração e após o 1º trimestre (Kane S, 2003).

• A ciprofloxacina possui uma elevada afinidade para o tecido ósseo
e cartilagem e pode causar artropatia em crianças (Niebyl JR, 2003).

F á r m a c o s e gr av i d e z		

323

• Este antibiótico tem sido amplamente utilizado no primeiro trimestre da gravidez em pessoas sem DII, mas apenas em tratamentos
de curta duração. Este uso não está associado à ocorrência de anomalias congénitas ou alterações músculo-esqueléticas (Berkovitch M et
al, 1994), pelo que é considerado medicamento de baixo risco malformativo.
• Na doença anal da DII, a ciprofloxacina é utilizada por períodos de
maior duração, forma de utilização para a qual não existem dados
de segurança na gravidez.

› É seguro utilizar o metronidazole em doença anal durante a gravidez?
A utilização da metronidazole é considerada provavelmente
segura, em tratamento de curta duração e após o 1º trimestre (Kane S, 2003).

•
•

•

•

•

O metronidazole atravessa facilmente a barreira placentária.
O uso deste fármaco como tricomonicida no primeiro trimestre da
gravidez não foi associado a malformações fetais (Administration FDA
Regulations 1980; Burtin P et al; Diav-Citrin O et al, 2001).
Foram descritas taxas mais elevadas de ocorrência de lábio leporino com ou sem fenda palatina, em filhos de mulheres expostas
ao metronidazole entre o 2º e o 3º mês de gravidez (Czeizel AE et al,
1998).
Na doença anal, o metronidazole é utilizado em tratamentos de
maior duração, na dose 20 mg/kg de peso, muito superior à utilizada nos estudos referidos.
Não existem estudos da utilização do metronidazole em doses elevadas na gravidez.
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› Devemos parar a terapêutica biológica
quando uma mulher com DII pretende
engravidar?
A terapêutica biológica com infliximab e adalimumab é de
baixo risco na gravidez. Dada a importância em manter a
doença em remissão, os benefícios de continuar estes agentes parecem exceder qualquer risco conhecido para a criança ou para a mãe (Mahadevan U et al, 2006).

•

•

•
•

O infliximab e o adalimumab possuem estruturas moleculares
(IgG1) que não permitem a sua passagem significativa através da
placenta no primeiro trimestre da gravidez e, por conseguinte, o
risco para o feto parece pequeno nesta fase (Rutgeerts P et al, 2006).
Taxas de nados-vivos, mortes fetais e interrupções terapêuticas de
96 gravidezes expostas ao infliximab foram semelhantes às esperadas para a população geral de mulheres grávidas ou de mulheres
grávidas com DC não expostos a infliximab (Katz JA et al, 2004).
Todas as crianças de 12 mulheres submetidas a terapêutica intencional durante a gravidez nasceram normais (Mahadevan U et al, 2005).
Dados preliminares de um estudo coorte prospectivo com 27 grávidas e de um registo de 47 gravidezes (13 com DC) com exposição
ao adalimumab na fase inicial da gravidez não sugerem um risco
aumentado para o feto ou para a mãe (Chambers CD et al, 2007).
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› Uma doente com doença crónica activa
entrou em remissão com terapêutica biológica e ficou grávida. Que estratégia?
A grávida com DII em remissão sob infliximab deverá manter infusões de 8 em 8 semanas. A última administração
deverá ser efectuada por volta da 32ª semana, para minimizar os níveis séricos de infliximab no recém-nascido, sem
comprometer a saúde da mãe (Kane S, 2007).

•

O aumento das imunoglobulinas maternas no sangue fetal inicia-se
no princípio do 2º trimestre e atinge o máximo no terceiro trimestre. A IgG1 é a subclasse mais eficazmente transportada (Simister NE,
2003).

•

Os níveis de infliximab no soro materno são indetectáveis doze semanas após a sua administração na dose de 5 mg/kg.

•

O TNF-α desempenha um papel na indução do parto, em sinergismo com outras citoquinas inflamatórias, promovendo a contracção
uterina (Daher S et al, 1999).

•

Os poucos casos descritos com tratamento ao longo de toda a gravidez (Mahadevan U et al, 2005; Tursi A, 2006), não revelaram complicações
perinatais nem alterações do desenvolvimento da criança após o
nascimento.

A grávida com DII em remissão sob adalimumab deverá
manter o esquema de tratamento, se necessário em programa semanal.

•

Foram descritos casos bem-sucedidos (Vesga L et al, 2005; Mishkin DS et al,
2006; Coburn LA et al, 2006) com a utilização do adalimumab em administração semanal ou quinzenal ao longo da gravidez.
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Preconiza-se interromper o tratamento quatro a seis semanas antes da data provável do parto (Mahadevan-Velayos U, 2007).

20.
Aleitamento materno e
doença inflamatória
intestinal
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Os dados disponíveis acerca da excreção de fármacos no leite materno
são raros, baseados em estudos retrospectivos, descrição de casos clínicos,
tratamentos de curta duração ou dose-única. A inexistência de grandes
estudos prospectivos e randomizados limita a qualidade das conclusões
contribuindo para que este assunto se mantenha controverso mesmo em
relação a fármacos com muitos anos de utilização. O mesmo problema se
coloca em relação aos novos agentes biológicos (Caprilli R et al, 2006; American Academy of Pediatrics Committee on Drugs, 2001; Mahadevan U et al, 2006; Food and Drug Administration
Regulations 1980; Heetun ZS et al, 2007).

Para além dos efeitos imediatos na criança amamentada há a considerar os efeitos a longo prazo nomeadamente no desenvolvimento e comportamento, sendo que não existem estudos nesta área.
O bom controlo da actividade da doença antes da concepção e durante a gravidez é fundamental para garantir a boa saúde da mãe e do feto
(Mogadam M et al, 1981). As exacerbações da doença, nomeadamente durante
o 1º trimestre, são muitas vezes devidas à suspensão da terapêutica de
manutenção com receio dos seus potenciais efeitos nefastos sob o feto.
Por maioria de razão se percebe que, após o nascimento do bebé, as mães
muito motivadas para amamentar sejam renitentes a retomar a medicação
habitual podendo pôr em risco a sua própria saúde.
Uma questão que tem sido levantada é o papel do aleitamento materno no agravamento da actividade da doença. Mais uma vez o que parece é
que esse efeito decorre da descontinuação da medicação de manutenção e
não da amamentação (Kane S et al, 2005).
Na perspectiva do recém-nascido o aleitamento materno é claramente
a melhor opção, sendo por demais conhecidas as suas vantagens, podendo
constituir a única fonte energética nos primeiros 6 meses de vida desde
que ocorra boa evolução antropométrica. Parece, além disso, contribuir
para diminuir o risco de a criança vir a desenvolver DII (Bergstrand O et al, 1983;
Whorwell PJ et al, 1979).
Para a mãe saudável o aleitamento tem também muitas vantagens
mas quando falamos de uma mãe doente, nomeadamente com DII e sob
tratamento, teremos de considerar riscos versus benefícios numa base individual escolhendo a melhor opção para cada caso.
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Deveremos ser capazes de promover o aleitamento materno quando
não existem contra-indicações mas também informar que existem alternativas válidas e seguras para o recém-nascido, desculpabilizando as mães
que o não podem fazer. Ou seja, aleitamento materno sim… mas não a
qualquer preço!

› Que fármacos podemos utilizar em doentes que amamentam?
Na tabela 32 apresentamos os fármacos correntemente utilizados no
tratamento da DII, a categorização segundo a FDA no que se refere à
utilização durante a gravidez e alguns comentários ao seu uso durante o
aleitamento materno.
Sulfassalazina e outros aminossalicilatos

A segurança dos aminossalicilatos durante o aleitamento materno foi
confirmada em estudos prospectivos (Christensen LA, 2000; Diav-Citrin O et al, 1998;
Marteau P et al, 1998; Esbjorner E et al, 1987; Habal FM et al, 1993).
Está descrito o aparecimento de diarreia sanguinolenta e diarreia aquosa em 2 lactentes sob aleitamento materno exclusivo cujas mães estavam
medicadas com comprimidos e supositórios de sulfassalazina não existindo
relato de outros casos (Branski D et al, 1986; Nelis GF, 1989). Tendo em consideração
que menos de 10% da dose de messalazina ingerida pela mãe é excretada
no leite materno, sendo esta predominante a forma acetilada inactiva, estes
fármacos parecem seguros, pelo que o aleitamento materno neste grupo de
doentes não deve ser desencorajado (Silverman DA et al, 2005; Christensen LA, 2000).
Não existem dados acerca do efeito da utilização de altas doses de
sulfassalazina e messalazina no leite materno.
As preparações rectais podem ser utilizadas durante o aleitamento
materno.
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Tabela 32.
Fármaco

FDA Gravidez

Utilização durante o aleitamento materno

Sulfassalazina
B
		
		

Provavelmente baixo risco; efeito diarreico
potencial. Poucos dados acerca do uso em
altas doses

Messalazina
B
		
		

Provavelmente baixo risco; efeito diarreico
potencial. Poucos dados acerca de uso em
altas doses

Corticosteróides
C
		

Sem evidência de malefício. Amamentar 4 h
depois da última dose se > 20 mg

Azatioprina/Mercaptopurina

Não recomendado (dados limitados)

D

Metrotexato
X
		

Contra-indicado: associação potencial a
carcinogénese

Ciclosporina
C
		

Contra-indicado: associação potencial a
carcinogénese

Tacrolimus

C

Não recomendado (dados limitados)

Amoxicilina+ ac clav

B

Sem evidência de malefício

Metronidazol

B

A evitar (dados limitados em humanos)

Ciprofloxacina

C

A evitar (dados limitados em humanos)

Loperamida

B

Não recomendado

Colestiramina

B

Baixo risco (não absorvido)

Ácido ursodesoxicólico
B
		

Provavelmente baixo risco (não existem estudos
em humanos)

Infliximab
B
		

Provavelmente baixo risco (dados limitados em
humanos)

Adalimumab
B
		

Provavelmente baixo risco (dados limitados em
humanos)

Probióticos

Não existem estudos

?
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Corticosteróides

Apenas 5-25% da concentração plasmática de corticosteróides está
presente no leite materno, sendo baixa a exposição do lactente. A concentração sérica dos corticosteróides baixa 50% cerca de 3 horas após a
administração. Em mulheres a tomar doses de corticóide > 20 mg é recomendável que a próxima mamada ocorra cerca de 4 horas após a última
dose (Beitins IZ et al, 1972; Ost L et al, 1985).
Os dados publicados referem-se ao uso de prednisolona e prednisona.
Não existem dados acerca de utilização do budesonido quer durante a gravidez quer durante a amamentação.
Imunossupressores

Os imunossupressores são excretados no leite materno e podem interferir com o sistema imune do recém-nascido, desconhecendo-se o seu
efeito a longo prazo.
A posição em relação à azatioprina não é consensual. Alguns não recomendam a amamentação durante a utilização de azatioprina/mercaptopurina (Mahadevan U et al, 2006). Outros consideram que, como apenas uma pequena quantidade de metabolitos de AZA/6-MP aparece no leite materno,
o seu uso deve ser discutido numa base individual (Moretti ME et al, 2006; Gardiner
SJ et al, 2006).
Não existem dados que suportem o uso de ciclosporina durante a amamentação (Flechner SM et al, 1985; Nyberg G et al, 1998). Tal como a ciclosporina, o
metotrexato também deve ser evitado devido ao risco potencial de imunossupressão, neutropenia, efeitos indesejáveis no crescimento e possível
associação a carcinogénese. O tacrolimus é contra-indicado durante o aleitamento materno, tendo sido encontradas concentrações elevadas no leite
materno (Mahadevan U et al, 2006).
Antibióticos e antidiarreicos

A amoxicilina pode ser utilizada na mãe que amamenta.
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O metronidazol é mutagéneo in vitro. Aconselhada a descontinuação
do aleitamento materno durante 12 a 24 h após toma de dose única no
sentido de permitir a sua excreção (American Academy of Pediatrics Committee on Drugs,
2001). Existe risco potencial de toxicidade com a utilização prolongada, não
sendo o seu uso compatível com o aleitamento materno (Erickson SH et al, 1981;
Heisteberg L et al, 1983).
Os dados acerca da utilização da ciprofloxacina e outras quinolonas
são escassos. Este grupo de fármacos atravessa a placenta e aparece em
níveis ainda mais elevados no leite materno. Devido ao risco potencial de
causarem artropatia em animais jovens o seu uso deve ser evitado (Gardner
DK et al, 1992; Giamarellou H et al, 1989).
A loperamida é excretada no leite materno não sendo recomendado o
seu uso, apesar de aparentemente não ter efeito sobre a criança (Ferrero S et
al, 2004; Nikodem VC et al, 1992).
Colestiramina e Ácido Ursodesoxicólico

Ambos os medicamentos são classificados como categoria B. Existem
poucos dados acerca da utilização durante a gravidez e ainda menos no
que se refere ao aleitamento materno (Palma J et al, 1997; Kondrackiene J et al, 2005).
A utilização do ácido ursodesoxicólico durante o aleitamento será, provavelmente, de baixo risco porque apenas uma pequena quantidade aparece
em circulação e mesmo assim fortemente ligada à albumina. É, portanto,
de esperar que haja pouca excreção no leite materno.
Agentes biológicos

O número de mulheres em idade fértil sob tratamento com agentes
biológicos tem vindo a aumentar, sendo previsível que muitas delas, com
doença controlada se sintam “saudáveis” e confiantes para engravidar.
Começam a surgir as primeiras descrições do uso de agentes biológicos
durante a gravidez, sendo previsível que o número de mulheres sob estes
tratamentos que pretendem amamentar venha, também, a aumentar (Mahadeven U et al, 2005; Coburn LA et al, 2006).
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Não se sabe com segurança se o infliximab é excretado no leite materno ou se há absorção sistémica após ingestão. Existem alguns casos
clínicos publicados de mulheres sob tratamento com infliximab que amamentaram, não parecendo haver toxicidade para a criança. Num único caso
clínico publicado não parece haver excreção de infliximab no leite ou os
níveis eram demasiado baixos para serem detectados (Vasiliauskas EA et al, 2006;
Peltier M et al, 2001; Mahadeven U et al, 2005). O seu uso deve ser evitado até que
existam estudos conclusivos.
Não existem dados acerca do uso do adalimumab e aleitamento materno.

› Que fármacos utilizados na DII podem ser
detectados no leite materno?
Todos os fármacos referidos na Tabela 32 são excretados no leite materno. Actualmente há dados pouco consistentes no que se refere aos agentes
biológicos e ausência de dados em relação aos probióticos.

› Os probióticos podem ser utilizados durante o aleitamento?
Não existem estudos publicados em relação à utilização de probióticos
durante o aleitamento materno no contexto de DII.
Alguns estudos sugerem que a administração pré-natal de certas estirpes de probióticos pode ter um forte impacto no desenvolvimento da microflora do recém-nascido e na imunidade intestinal, desconhecendo-se a
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relevância clínica de tais achados, nomeadamente a longo prazo (Gueimonde M
et al, 2006; Rinne M et al 2005).
A colonização intestinal durante e imediatamente após o nascimento
representa o primeiro contacto do recém-nascido com agentes microbianos
(Mackie RI et al, 1999). A colonização gradual depende da microflora da mãe,
tipo de parto e ambiente (Gronlund MM et al, 1999).
O género Bifidobacterium constitui o grupo predominante da microflora do recém-nascido saudável, consistindo habitualmente em espécies de
B. longum, B. breve e B. infantis (Benno Y et al, 1986).
Na literatura pediátrica existem vários estudos referentes ao enriquecimento de leites de fórmula com probióticos. As estirpes mais utilizadas
pertencem ao género Bifidobacterium, Lactobacillus e Streptococcus. A
utilização destas fórmulas, mesmo a longo prazo, parece bem tolerada e
segura (Rinne M et al, 2005; Saavedra JM et al, 2004; Weizman Z et al, 2006).
Um dos probióticos mais extensamente estudado no contexto da DII
é o VSL#3, o qual contém 5x10¹¹ de bactérias liofilizadas/gr de 4 estirpes
diferentes de Lactobacillus (L. plantarum, L. acidophilus, L. casei, L. delbruecckii), 3 estirpes de Bifidobacterium (B. longum, B. breve e B. infantis)
e uma estirpe de Streptococcus salivaris.
Como facilmente se verifica um dos géneros de bactérias que o VSL#3
contêm é comum à flora do recém-nascido saudável e os restantes géneros
já foram testados com outros objectivos, parecendo também seguro o seu
uso em crianças.
No entanto, são necessários estudos que demonstrem a segurança,
a curto e longo prazo, do consumo específico de géneros e respectivas
estirpes em relação às crianças amamentadas por mães medicadas com
probióticos.
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› As diferentes formulações de messalazina
podem ser utilizadas de forma indiferente
durante a gravidez?
Estudos em larga escala demonstraram que a utilização de sulfassalazina e messalazina durante a gravidez é segura não tendo ocorrido efeitos
adversos (Christensen LA, 2000; Diav-Citrin O et al, 1998; Marteau P et al, 1998; Esbjorner E et al,
1987; Gionchetti P et al, 1994; Moskovitz Dn et al, 2004; Norgard B et al, 2001).
A sulfassalazina é mal absorvida, representando os níveis plasmáticos maternos menos de 20% da dose administrada (Gionchetti P et al, 1994).
Regimes utilizando doses elevadas e múltiplas poderão resultar em níveis
plasmáticos mais elevados.
A messalazina, na dose de 2-3 gr/dia parece ser segura durante a gestação (Diav-Citrin O et al, 1998; Marteau P et al, 1998; Moskovitz Dn et al, 2004).
É recomendada a suplementação com 2 mg de folatos/dia no caso da
prescrição de sulfassalazina, porque esta interfere com a absorção de folatos naturais pelo transportador da membrana celular (Jansen G et al, 2004).
Existem poucos dados acerca da utilização de tratamentos com altas
doses, pelo que não se recomenda o seu uso. Está descrita a ocorrência
de um caso de nefrite intersticial neonatal com a utilização de 4 gr/dia de
messalazina (Colombel JF et al, 1994), embora outros estudos não tenham demonstrado qualquer risco (Moskovitz Dn et al, 2004).
As preparações rectais podem ser utilizadas durante a gravidez (Bell CM
et al, 1997).
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› Em que circunstâncias se deve recomendar parar o aleitamento materno?
Há duas vertentes a considerar:
–
materna: quando há necessidade de continuar ou introduzir fármacos de novo cuja utilização está contra-indicada durante o aleitamento materno então, este deve ser suspenso.
–
recém-nascido: quando não há evolução ponderal considerada
adequada; em todo o caso a mãe poderá manter o aleitamento
suplementado por leite de fórmula.

› Quando introduzir anticonceptivos?
O método da amenorreia induzida pela lactação é considerado um método contraceptivo eficaz desde que se verifiquem as seguintes 3 condições: (a) a criança tem menos de 6 meses, (b) a mãe continua com amenorreia, (c) o aleitamento materno é exclusivo, ou quase, quer durante o
dia quer durante a noite (Vekemans M, 1997). Quando estas 3 condições não
estão reunidas e se pretende obter uma contracepção eficaz deve recorrerse a outros métodos.
A decisão quanto ao tipo de contracepção a utilizar, bem como ao
timing adequado para o seu início deverá, obviamente, ser discutido e definido na consulta obstétrica pós-parto a realizar às 4 semanas. Para além da
DII há que entrar em linha de conta com factores obstétricos e ginecológicos que podem condicionar a escolha do tipo de contracepção a utilizar.
Sabe-se que a ocorrência de uma nova gravidez 3 meses após o parto
constitui uma situação de risco quer para a mãe quer para a criança. No
caso de uma mãe com DII esta é obviamente uma situação a evitar a todo
o custo.
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› Qual é o risco de carcinoma na CU e DC?
A CU de longa duração tem sido considerada como um factor de risco
para o desenvolvimento de neoplasias do cólon. Contudo, o verdadeiro
risco de desenvolvimento de neoplasias em indivíduos com DII não é conhecido.
De facto, a magnitude do risco observado em artigos originários de
centros de referência (nos quais se pode admitir um viés de referenciação)
é sistematicamente superior aos reportados por estudos de base populacional. Actualmente existem, para além disso, vários factores que influenciam a história natural da DII e o risco de desenvolvimento de CCR nesta
patologia e que impossibilitam, por isso, uma resposta precisa à questão
colocada. Entre esses factores incluem-se o consumo de Salicilatos, a vigilância endoscópica e a realização de proctocolectomias no contexto de
doença inflamatória grave ou de displasia.
De acordo com a meta-análise efectuada por Eaden e colaboradores (Eaden JA et al, 2001), que inclui estudos de base populacional e estudos de centros
de referência, o risco de desenvolvimento de CCR na CU é mínimo até aos 8
anos após o início dos sintomas (e não após o diagnóstico da doença) aumentando, a partir dessa altura, entre 0,5 a 1% por ano, sendo o risco cumulativo
de desenvolvimento de CCR de 2% aos 10 anos, de 8% aos 20 anos e de
18% após 30 anos de doença e esses são os números habitualmente citados
na literatura.
Quando apenas se avaliam os estudos de base populacional em alguns
trabalhos observou-se que os indivíduos com CU têm um risco ligeiramente
superior ao da população em geral para o desenvolvimento de CCR (RR de
1,6 a 6 vezes) (Bernstein CN et al, 2001; Gilat T et al, 1988; Karlen P et al, 1999) enquanto
que outros autores não observaram aumento do risco para o desenvolvimento de CCR no contexto da CU (Jess T et al, 2007; Winther KV et al, 2004).
Numa recente meta-análise de estudos de base populacional (Jess T et
al, 2007) constatou-se um aumento do risco relativo de morte por CCR em
indivíduos com CU em comparação com a população geral de 1,8 com diferenças quase significativas (p=0,06). Foi, contudo, observada uma redução
progressiva da mortalidade por CCR no contexto de DII ao longo dos anos.
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No que diz respeito à DC (Jess T et al, 2007; Fireman Z et al, 1989; von Roon AC et al,
2007), estima-se um risco relativo para o desenvolvimento de CCR de 1,9 a
2,4. Contudo, tal como para a CU, se apenas forem considerados os estudos de base populacional, o risco relativo para CCR no contexto de DC é de
apenas 1,3-1,5 (von Roon AC et al, 2007). Este risco parece dever-se exclusivamente a um aumento do risco de cancro do cólon, não existindo qualquer
aumento do risco de cancro do recto nesta neoplasia.

› É possível estratificar grupos de risco?
Os factores de risco para o desenvolvimento de CCR no contexto da DII
são:
Colite Ulcerosa

Os principais factores de risco para o desenvolvimento de CCR no contexto da CU são:
1) A extensão do envolvimento do cólon pela CU (Eaden JA et al, 2001; Winther KV et al, 2004): O envolvimento da totalidade do cólon (pancolite)
associa-se a um alto risco de desenvolvimento de CCR enquanto
que na proctite ulcerosa praticamente não há aumento do risco.
Indivíduos com envolvimento do cólon esquerdo têm um risco intermédio.
2) A colangite esclerosante é um factor de risco independente para o
desenvolvimento de CCR.
3) Outras condições que parecem relacionadas com esta neoplasia
são:
a. A idade precoce de início da doença (provavelmente devido ao
maior tempo de evolução) (Eaden JA et al, 2001; Winther KV et al, 2004);
b. A gravidade da doença inflamatória;
c. A história familiar de CCR.
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Doença de Crohn

Os principais factores de risco para o desenvolvimento de CCR no contexto da DC são:
1) A extensão do envolvimento do cólon pela DC: Indivíduos com
envolvimento ileal exclusivo pela DC não parecem ter um risco
acrescido de desenvolvimento de CCR enquanto os indivíduos
com envolvimento ileocólico e cólico pela DC apresentam um risco relativo de desenvolvimento de CCR de 4,63 e 13,36 quando
comparados com a população geral (von Roon AC et al, 2007). O único
estudo que avaliou o risco de CCR em indivíduos com um extenso
envolvimento do cólon revelou um risco muito elevado de desenvolvimento de CCR (risco relativo de 18,92) (Gillen CD et al, 1994). Existe, ainda, uma associação significativa entre o segmento afectado
pela DC e a presença de CCR nesse segmento o que favorece um
nexo de causalidade entre a inflamação crónica do cólon e o desenvolvimento de CCR.
2) A idade na altura do diagnóstico: O risco de desenvolvimento de
CCR parece ser superior em indivíduos com o diagnóstico de DC
efectuado antes dos 30 anos (RR 9,5) (von Roon AC et al, 2007).
3) Duração da DC desde o diagnóstico: O risco de diagnóstico de CCR
parece ser maior em indivíduos com o diagnóstico de DC efectuado há mais de 10 anos (Fireman Z et al, 1989). Estes dados devem ser
avaliados com cuidado já que a maioria dos estudos não aborda
esta questão.
4) A presença de estenose: O diagnóstico de CCR em estenoses refractárias do cólon no contexto de DC e que foram submetidas a
terapêutica cirúrgica é relativamente frequente e é proposto, pela
maioria dos autores, que todas as estenoses sejam submetidas a
citologia e biopsias múltiplas para a exclusão de neoplasia (Yamazaki
Y et al, 1991).
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› O carcinoma da DII é igual ao esporádico
(via de cancerização)?
A maioria dos carcinomas esporádicos (80-85%) ocorre por uma via de
carcinogénese que envolve primordialmente a instabilidade cromossómica
(Calvert PM et al, 2002). Isto resulta numa segregação cromossómica alterada
e consequente aneuploidia. Observa-se, em seguida, a perda de material
cromossómico (perda de heterozigotia), que pode anular importantes genes supressores tumorais, como é o caso do gene APC, com consequente
iniciação da cancerigénese e formação de adenomas. Seguem-se uma série de alterações genéticas, nomeadamente indução do gene k-ras e perda
de função do genes supressores DCC e DPC4 que vão contribuir para o
crescimento, alteração da estrutura e agravamento da displasia. A perda
de função do p53 ocorre tardiamente e é considerada fundamental para a
sequência adenoma-carcinoma.
Quinze por cento dos carcinomas esporádicos ocorrem por uma via de
cancerigénese que envolve a instabilidade de microssatélites (Calvert PM et al,
2002; Woerner SM et al, 2006). Esta via ocorre por perda de função dos genes de
reparação do ADN (hMLH1, hMSH2 entre outros) com consequente acumulação de erros do ADN por todo o genoma.
Em relação ao CCR que ocorre no contexto da CU, muitas das alterações observadas são semelhantes às que ocorrem no modelo esporádico
(Itzkowitz S, 2003). A principal diferença consiste na sequência pela qual as
mutações ocorrem. De facto, ao contrário o que se observa no modelo esporádico, mutações no p53 ocorrem precocemente e podem inclusive ser
observadas em mucosa não displásica, enquanto que as alterações no APC
são frequentemente tardias (Figura 75). Da mesma forma, a instabilidade de
microssatélites pode ser observada como acontecimento precoce e pode
estar presente em mucosa não displásica, o que nunca acontece no modelo
esporádico.
No contexto da CU são ainda observadas com mais frequência do que
no modelo esporádicos alterações epigenéticas, nomeadamente silenciamento por hipermetilação dos genes hMLH1 e p16INK4a.
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Figura 75: Comparação entre CCR esporádico e CCR associado a CU. Adaptado de Itzkowitz S, 2003.

› Que doentes devem ser incluídos no programa de vigilância (incluir DC e CU)?
A inclusão de indivíduos com DII em programas endoscópicos de vigilância implica o conhecimento do risco de CCR, das alternativas e a aceitação das limitações da vigilância.
Em relação aos indivíduos com CU, as regras para a inclusão em programas de vigilância são as seguintes (Eaden JA et al, 2002):
– 8 a 10 anos após o início dos sintomas todos os indivíduos devem
ser submetidos a uma colonoscopia total para avaliação da extensão da doença.
– Os indivíduos com pancolite devem iniciar vigilância 8 a 10 anos
após o início da doença.
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–

Os indivíduos com colite esquerda devem iniciar vigilância 15 a 20
anos após o início da doença.
– Indivíduos com proctite ulcerosa não têm indicação para um programa de vigilância de CCR diferente do da população em geral.
Apesar de não existirem regras para a vigilância na DC, indivíduos com
envolvimento extenso do cólon e com muitos anos de evolução da doença
poderão beneficiar de vigilância com colonoscopia (Gillen CD et al, 1994; Friedman
S et al, 2001). Não existem dados suficientes na literatura para definir a extensão do envolvimento do cólon pela DC acima do qual a vigilância deve
ser iniciada.
Os exames de vigilância do CCR no contexto da DII devem ser efectuados quando a doença se encontra em remissão clínica e endoscópica.

› Com que periodicidade devem ser realizados os exames endoscópicos?
Caso não seja detectada displasia na colonoscopia index (idealmente
efectuada 8 a 10 anos do início dos sintomas), a colonoscopia deve ser repetida a cada 1 a 3 anos, no caso da pancolite (Eaden JA et al, 2002). O intervalo
entre exames deve diminuir à medida que a duração da doença aumenta.
Exames anuais parecem prevenir o aparecimento de cancros “de intervalo”
(Eaden JA et al, 2002).
Alguns autores advogam que indivíduos assintomáticos e com exames
endoscópicos normais não têm um risco significativamente aumentado de
desenvolvimento de CCR, quando comparados com a população geral, pelo
que o intervalo entre exames poderá ser alargado para 5 anos.
Não existe evidência suficiente para recomendar a repetição de colonoscopia em indivíduos com colite esquerda e com uma colonoscopia index
sem displasia.

C a r c i n o m a e dII		

347

› Que metodologia deve ser usada na recolha das biopsias?
A vigilância tradicionalmente preconizada aos indivíduos com CU de
longa duração consiste na realização de colonoscopia com biopsias dirigidas de todas as irregularidades, elevações, úlceras suspeitas ou estenoses
(Eaden JA et al, 2002). É ainda proposta a realização de 2 a 4 biopsias aleatórias
da mucosa, por cada 10 cm de cólon observado, num mínimo de 32 a 64
biopsias aleatórias, na tentativa de detectar displasia em mucosa plana não
visível na colonoscopia convencional (Eaden JA et al, 2002).
Esta abordagem fastidiosa e dispendiosa de tempo e recursos, embora
relativamente consensual, não está devidamente validada e não é utilizada
na prática clínica, tendo sido substituída por um protocolo informal de recolha de um pequeno número de biopsias ao longo da superfície do cólon
(Hudson B et al, 2006).
A maioria dos autores considera que existe evidência crescente para a
não realização de biopsias aleatórias do cólon, devendo o foco dos exames
de vigilância ficar centrado numa observação meticulosa da mucosa cólica
com biopsias dirigidas de todas as irregularidades da mucosa. Os fundamentos para esta opinião são os seguintes:
1) A displasia e o CCR em indivíduos com CU são maioritariamente
visíveis durante a colonoscopia (Rubin DT et al, 2007);
2) Os novos métodos endoscópicos permitem a visualização de lesões
não evidentes durante a colonoscopia convencional;
3) A realização de biopsias aleatórias da mucosa tem uma muito baixa rentabilidade para a detecção de displasia (Rutter MD et al, 2004);
4) Existem discrepâncias e dúvidas sobre o manejo adequado dos
doentes com o diagnóstico de displasia em mucosa plana. Estas
dúvidas são agravadas pelo grau de concordância inter-observador
de apenas de 60% para o diagnóstico histológico de displasia de
baixo grau no contexto da CU (Melville DM et al, 1989).
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› Qual o papel das novas técnicas endoscópicas?
As novas técnicas endoscópicas utilizadas na vigilância da CU incluem
a cromoendoscopia com ampliação e a Narrow Band Imaging (NBI).
a) Cromoendoscopia

Um estudo randomizado e vários estudos controlados utilizando a pancromoscopia com azul-de-metileno (Kiesslich R et al, 2003) ou índigo de carmim
(Rutter MD et al, 2004; Hurlstone DP et al, 2005) em indivíduos com CU demonstraram,
de forma consistente, que esta técnica permite detectar pequenas alterações da mucosa, com consequente realização de um maior número de
biopsias dirigidas e um aumento na detecção de displasia de 1,8 a 7,4%
para 4,6 a 15,4% (cerca de 200%), sem aumentar significativamente a
duração do procedimento, quando comparada com a vigilância tradicionalmente preconizada. Permite, para além disso, uma melhor definição
endoscópica da extensão e gravidade da doença, uma discriminação da natureza das lesões (neoplásicas ou não neoplásicas) com uma sensibilidade
e especificidade superiores a 90% e uma melhor definição das dimensões
e margens de lesões visíveis, com vantagens na tomada de decisões sobre
o seu manejo endoscópico. Não existem trabalhos publicados sobre a utilização da comoscopia em indivíduos com DC.
b) NBI

Apenas foi publicado um pequeno estudo randomizado comparando a
utilização do NBI com a colonoscopia convencional na vigilância de indivíduos com CU de longa duração (Dekker E et al, 2007). A sensibilidade para a detecção de displasia do NBI foi semelhante à da colonoscopia convencional,
não se tendo identificado benefícios adicionais da utilização desta técnica.
Na nossa opinião a vigilância no contexto da CU deverá ser
preferencialmente efectuada com cromoscopia (e ampliação) e
biopsias dirigidas das alterações da mucosa.
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› Qual o papel dos novos marcadores?
As estratégias de vigilância preconizadas para a detecção de displasia têm graves limitações que colocam em causa a sua eficácia. Devido a
esse problema, têm sido investigados novos métodos para a detecção de
displasia. Esses métodos são fundamentados nas alterações nos antigénios
de mucosa e nas anomalias genéticas habitualmente associadas ao desenvolvimento de displasia e cancro no contexto da CU.
Os três marcadores que têm sido mais extensamente estudados são
a expressão alterada do p53 (Lashner BA et al, 1999), a expressão do antigénio
sialyl-Tn (Itzkowitz SH et al, 1996; Karlén, P et al, 1998) e a presença de aneuploidia (Lindberg JO et al, 1999; Rubin CE et al, 1992). Todos eles satisfazem o critério de serem
marcadores precoces de risco e de se exprimirem de forma difusa na mucosa cólica, vantagens que poderão mostrar-se superiores ao uso tradicional
da displasia na selecção de doentes em alto risco de desenvolverem CCR.
Contudo, nenhum dos métodos se encontra suficientemente validado e
a sua utilização na prática clínica não pode ser recomendada.

› É legítimo não efectuar vigilância?
Não existem, até ao momento, trabalhos que comparem a mortalidade
por CCR, qualidade de vida e função gastrintestinal entre indivíduos submetidos a vigilância endoscópica ou a atitude expectante e não existe qualquer
estudo que demonstre que a vigilância destes indivíduos seja custo-eficaz.
De acordo com uma revisão recente sobre o tema (Collins PD et al, 2006) não
existe evidência de que a vigilância endoscópica prolongue a sobrevida de
doentes com DII e embora os tumores sejam diagnosticados em estádios
mais precoces nos doentes submetidos a vigilância, grande parte deste
aparente benefício parece advir de um viés de antecipação do diagnóstico.
Existe, contudo, evidência indirecta de que a vigilância poderá ser eficaz
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na redução do risco de morte por CCR associado a DII e de que possa ter
uma relação custo-eficácia aceitável.
Consideramos razoável não efectuar vigilância nestes indivíduos desde
que uma colonoscopia aos 8 a 10 anos de evolução da doença se tenha
mostrado negativa para displasia.

› Que seguimento efectuar nos doentes
com diagnóstico de carcinoma?
Os princípios para seguimento de um doente tratado por carcinoma do
cólon diagnosticado no contexto de DII não diferem do que se aceita para
o carcinoma esporádico (Lage P et al, 1997).
No essencial, importa relembrar que a evidência a favor da redução
de mortalidade específica por cancro conferida pela prática da vigilância
protocolada, sequencial, dos doentes tratados por carcinoma do cólon, não
é suficiente para ser adoptada fora de estudos clínicos.
Os programas de vigilância baseiam-se na determinação sequencial
de marcadores tumorais, o CEA e o CA 19-9, a intervalos de 4 meses até
aos 36 meses, e de 6 em 6 meses daí até aos cinco anos. Alguns centros
propõem ainda a realização sequencial de métodos de imagem, como a
TAC e/ou Ecografia. A vantagem destas modalidades sobre a abordagem
baseada exclusivamente em marcadores não está demonstrada, pelo facto
de ser elevada a sensibilidade dos marcadores tumorais na detecção de
recaída pré-clínica com scores superiores a 90%.
A recaída loco-regional, à volta do leito de ressecção, é hoje uma
raridade nos doentes tratados em centros idóneos pelo que os antigos programas de colonoscopia, semestral ou anual, para o diagnóstico de recidiva
com expressão endoluminal perderam interesse.
Mais interesse advém contudo do potencial terapêutico e preventivo
da endoscopia em relação ao controverso conceito de “defeito de campo”, segundo o qual todo cólon que desenvolveu uma neoplasia, adenoma
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ou adenocarcinoma, estava antes e continuará a estar, todo ele, em risco
de desenvolver lesões metacrónicas. É no carcinoma do cólon tratado no
contexto da DII que o conceito de “defeito de campo” mais propriedade
terá, na medida em que uma condição inflamatória de longa duração opera
alegadamente numa área alargada da mucosa. Por força deste conceito,
aplica-se uma estratégia de tratamento cirúrgico do CCR na DII focado na
colectomia total e não na ressecção segmentar. Nesta medida, impõe-se a
vigilância anual de qualquer segmento de cólon restante que, por erro de
abordagem ou por necessidade, subsista após o tratamento do CCR. O erro
com que porventura nos podemos confrontar será o caso de um doente
tratado com ressecção segmentar. A necessidade pode ser justificada com
a escolha de uma colectomia total e anastomose ileorrectal, por razões de
preferência ou de experiência cirúrgica, em relação à modalidade mais em
voga de proctocolectomia total com anastomose ileoanal e bolsa ileal, onde
subsistirá portanto um coto rectal em risco. Deve-se então considera-lo
como portador de alto risco e exercer uma vigilância com intervalo anual
de observação.
Em doentes com anastomose ileoanal com bolsa ileal, subsiste um
risco potencial no chamado cuff ou segmento curto de recto onde a anastomose é por vezes realizada. Esse facto pode justificar, sobretudo quando
havia displasia ou carcinoma na altura da proctocolectomia, uma observação endoscópica da bolsa de dois em dois anos, ou mesmo anual, nos
doentes com evidência de significativa atrofia da mucosa.

› Existe algum plano nos doentes com ileíte
de longa evolução para avaliar o risco de
carcinoma do intestino delgado?
A DC é um dos principais factores de risco para o desenvolvimento
de cancro do intestino delgado. Estima-se uma incidência de cancro do
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intestino delgado de 1,55 por 10.000 indivíduos/ano de duração nos indivíduos com DC e um risco relativo de 28,3 de desenvolvimento de cancro
do intestino delgado nestes indivíduos quando comparado com o risco da
população em geral (Fireman Z et al, 1989; von Roon AC et al, 2007). O risco de desenvolvimento de cancro do intestino delgado é superior nos indivíduos com
envolvimento exclusivo do íleo pela doença o que é favorável a um nexo de
causalidade entre inflamação crónica e o desenvolvimento de CCR.
Apesar do que foi dito não existe qualquer programa de vigilância preconizado para esta neoplasia.

› Que seguimento efectuar nos doentes
com DII e colangite esclerosante?
É útil a CPRE?

A sensibilidade e especificidade da colangiografia por ressonância
magnética praticada por radiologistas experientes na patologia biliar aproxima-se da que é oferecida pela CPRE, até agora o método de eleição no
diagnóstico de colangite esclerosante (Moff SL et al, 2006). Pela sua segurança,
é de prever que a colangiografia por RM se torne o método de primeira linha no diagnóstico da colangite esclerosante. A CPRE ficará reservada para
os casos de obstrução, suspeita de estenoses dominantes, ou sempre que
resultados inconclusivos surgirem.
Poderia admitir-se que a realização de CPRE, com intuito de provar ou
desmentir o desenvolvimento de uma estenose biliar dominante corrigível por
via endoscópica, fosse precocemente oferecida quando se nota uma discreta
subida por exemplo na fosfatase alcalina, acima dos 20%. Porém, demonstra-se que a flutuação nos parâmetros laboratoriais da colestase é a regra na
colangite esclerosante e não permite, só por si, a discriminação entre os que
desenvolvem estenoses dominantes ou não. A CPRE fica assim reservada para
os casos individuais onde uma consistente deterioração clínica e laboratorial
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colocam a dúvida sobre o aparecimento de uma nova alteração estrutural,
estenose ou mesmo uma neoplasia das vias biliares ou da vesícula.
Fora das circunstâncias ditadas pela evolução do caso individual com
CU e colangite esclerosante, não há lugar a qualquer atitude de realização
sistemática, repetida, de CPRE ou de métodos de imagem para obtenção
do mapa das vias biliares (Moff SL et al, 2006).
É útil a colonoscopia?

Admite-se que 5% dos doentes com CU desenvolvam colangite esclerosante (Fausa O et al, 1991). Na DC, essa frequência é porventura menor.
Sem a presença de anomalias laboratoriais ou de manifestações clínicas
suspeitas não há indicação para realizar métodos de imagem para visualizar o mapa das vias biliares num novo diagnóstico de CU. Na ausência de
sintomas digestivos, um diagnóstico novo de colangite esclerosante primária obriga, pelo contrário, a uma avaliação completa do cólon por colonoscopia, inclusive com colheita de biopsias aleatórias se a mucosa se revelar
aparentemente normal, dado que a doença microscópica só assim poderá
ser revelada. O imperativo da colonoscopia num novo caso de colangite
esclerosante primária deve-se à elevada frequência da sua associação com
a DII, com valores superiores a 80%.
Significativamente mais doentes com CU e colangite esclerosante desenvolvem cancro do cólon e displasia quando comparados com doentes
com CU sem colangite esclerosante. Apresenta peculiaridades o cancro do
cólon em doentes com CU e colangite esclerosante na medida em que se
localiza mais no cólon proximal ao ângulo esplénico e, em termos de séries históricas, apresentar-se-á em estadios mais avançadas e com menor
sobrevivência.
Se o programa de vigilância na CU extensa, sem colangite esclerosante, se inicia a partir do oitavo ano de sintomas, já no caso de associação à
colangite esclerosante, pelo elevado risco que esta condição confere com
probabilidade de cancro do cólon até 90%, é aceitável a realização anual
de colonoscopia a começar a partir do diagnóstico e independentemente
portanto da duração dos sintomas (Eaden JA et al, 2002).
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São úteis os marcadores tumorais?

Os marcadores tumorais não oferecem capacidade adicional de detecção precoce de cancro do cólon e recto e, relativamente à monitorização do
aparecimento de uma neoplasia biliar, mostram-se ineficazes pela conhecida elevação inespecífica que ocorre em qualquer doença hepática crónica
e na colestase.

22.
Cirurgia abdominal

João Pimentel
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› Que cirurgia efectuar num doente com estenose limitada ao íleo terminal?
Tratando-se da primeira intervenção cirúrgica a que o doente se irá
submeter, a cirurgia conservadora por ressecção mínima será o tratamento
preferido. Na generalidade dos casos proceder-se-á a uma ressecção ileocecal curta com remoção do segmento anormal (10-15 cm), realizandose a anastomose em zona macroscópica normal (cerca de 2 cm além da
área macroscopicamente doente). A evidência clínica disponível favorece
claramente a opção por margens de ressecção conservadoras (Fazio VW et al,
1996), dado saber-se que a presença de doença microscópica nos bordos intestinais em nada irá influenciar a taxa de recidiva (Hamilton SR et al, 1985). Não
existe, pois, qualquer benefício em se proceder a ressecções alargadas,
extensas, “em bloco”. Com a adopção desta estratégia, o risco de Síndrome
do Intestino Curto será seguramente bastante menor.
No caso de existirem mais segmentos estenóticos (<2 cm) deverão ser
tratados concomitantemente, se adjacentes englobados na ressecção (até
50 cm da válvula ileocecal), se noutras localizações por mini-ressecção ou
por estenosoplastia.

› É preferível no tratamento cirúrgico da
DC intestinal a anastomose latero-lateral
à termino-lateral?
Não existe uma evidência clara de que a configuração da anastomose
tenha influência no risco de recidiva. Algumas publicações sugerem, contudo, que uma ampla anastomose latero-lateral se irá acompanhar de uma
menor taxa de recorrência sintomática e cirúrgica, sendo esta a técnica por
nós actualmente privilegiada (Muñoz-Juarez M et al, 2001; Duarte A et al, 2005).
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› Que estratégia cirúrgica num abcesso intra-abdominal?
Os doentes com abcessos abdominais e DC activa devem ser preferencialmente abordados por antibioterapia, drenagem percutânea ou cirúrgica
seguida por ressecção diferida se necessário (Travis SPL et al, 2006).
Os abcessos intra-abdominais podem ser classificados como intra-peritoneais, inter-ansas, intra-mesentéricos e retro-peritoneais (psoas). A
punção percutânea, guiada por TC ou por ecografia, poderá ser uma opção
a considerar em doentes hemodinamicamente estáveis a quem o diagnóstico de abcesso – intra-peritoneal (pélvico) e retro-peritoneal – foi estabelecido no pré-operatório. Esta estratégia irá permitir a quiescência da infecção, evitando-se assim a realização de uma ostomia quando a intervenção
cirúrgica for realizada. Tal forma de abordagem irá funcionar como uma
«ponte» para a cirurgia, modificando um procedimento em dois-tempos
(ressecção inicial e ostomia; restabelecimento posterior da continuidade
intestinal) num procedimento num só tempo (ressecção definitiva e anastomose). Quanto à eficácia da drenagem percutânea, ela é semelhante à
da drenagem cirúrgica aberta, pelo que deverá ser a via escolhida (Lambiase
RE et al, 1992; Sahai A et al, 1997).

› Um doente com abcesso abdominal e que
efectuou drenagem percutânea tem que
efectuar ressecção intestinal?
Não existe suporte na literatura, pela ausência de ensaios randomizados,
que esclareça cabalmente esta questão. Embora a maioria das publicações
favoreçam uma ressecção diferida, nem todas os casos o justificarão. Tal dependerá da existência ou não de comunicação entre a cavidade abcedada e o
lúmen intestinal. Se uma fistulografia realizada cerca de uma semana depois
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da drenagem percutânea demonstrar que não existe qualquer comunicação
entérica o dreno poderá ser removido, mantendo-se o doente em vigilância
quanto a uma potencial recidiva. Se, pelo contrário, a fistulografia confirmar
um trajecto com o lúmen intestinal, a resolução completa será difícil de conseguir sem ressecção. De facto, nestas situações, a probabilidade da ocorrência de novos abcessos será francamente superior se apenas se proceder
a drenagem percutânea (Sahai A et al, 1997; Garcia JC et al, 2001; Gutierrez A et al, 2006).

› Que cirurgia efectuar numa estenose duodenal refractária a dilatação endoscópica?
Existem duas opções: derivação/«by-pass» (gastro-jejunostomia com
ou sem vagotomia) e estenosoplastia (tipo «Finney» ou «Heineke-Mikulicz»,
dependendo da localização). A estenosoplastia será preferível, por reduzir
as hipóteses de diarreia, de «dumping» e de úlcera da boca anastomótica
associadas à cirurgia de derivação (Worsey MJ et al, 1999). Contudo, perante um
duodeno fragilizado, com alterações flegmonosas, o doente será logicamente
mais bem tratado com um procedimento de «by-pass» (Yamamoto T et al, 1999).

› Na proctocolectomia com anastomose
ileoanal com bolsa (PCR) quando efectuar
mucosectomia?
Em doentes com risco elevado de desenvolver displasia ou cancro no
canal anal, ou seja, naqueles com CCR síncrono, com displasia rectal e,
possivelmente, com qualquer displasia cólica (Fazio V, 1998). Refira-se, porém,
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que a presença de um carcinoma síncrono poderá ser uma contra-indicação
relativa para a realização imediata de uma proctocolectomia reconstrutiva,
optando-se de início por uma colectomia subtotal ou total com ileostomia,
com posterior conversão numa PCR se não houver evidência de recidiva
loco-regional ou sistémica da doença oncológica (Cohen JL et al, 2005).

› Qual a incidência de bolsite após anastomose ileoanal?
A bolsite é a complicação a longo-prazo mais frequentemente associada à procolectomia reconstrutiva (Lohmuller JL et al, 1990). Manifesta-se em mais
de 50% dos doentes, muitos dos quais apresentando concomitantemente
quadros de colangite esclerosante e manifestações extra-intestinais da CU
(Penna C et al, 1996). Aproximadamente 60% dos pacientes têm episódios recidivantes, com uma minoria (5-19%) a desenvolver um quadro de bolsite
refractária ou crónica a requerer terapêutica médica contínua (Madiba TE et al,
2001).

› Que cirurgia efectuar numa estenose do
cólon sigmóide num doente com DC?
As estenoses cólicas devem ser avaliadas por colonoscopia e biopsia
para excluir uma lesão neoplásica. No caso de neoplasia maligna, será
obrigatório a realização de uma ressecção cólica segundo princípios oncológicos «standard». Se a estenose for de natureza benigna, poderá ser ponderada a realização de dilatação endoscópica. Porém, dada a recorrência
elevada que acompanha este procedimento e, por vezes, a dificuldade em
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confirmar a benignidade da lesão, será de recomendar a cirurgia. A opção
cirúrgica recairá sobre a ressecção segmentar cólica da área estenosada.
Mesmo sabendo-se que a taxa de recidiva após esta intervenção cirúrgica é
superior à da colectomia total, a percentagem final de ostomias é idêntica
entre os dois procedimentos, pelo que será de optar pela colectomia segmentar. A estenosoplastia, mesmo em estenoses cólicas curtas, não pode
ser aconselhada, por um lado, por não existir justificação para se evitar a
ressecção cólica (pela inexistência de risco de Síndrome do Intestino Curto), por outro, pela maior probabilidade de sépsis pós-cirúrgica (Yamazaki Y et
al, 1991; Singh VY et al, 2005; Larson DW et al, 2006).

› Que cirurgia efectuar numa CU grave refractária ao tratamento médico?
A escolha da intervenção cirúrgica depende de várias variáveis, incluindo a indicação para a cirurgia (electiva ou urgente), o estado da musculatura esfincteriana anal (competência esfinctérica normal), a certeza do
diagnóstico, e a preferência do doente após uma completa e cabal informação sobre o «estado da arte» cirúrgico (Cohen JL et al, 2005).

› É legítimo efectuar colectomia e deixar o
coto rectal encerrado?
Só num quadro de cirurgia urgente, perante uma situação de colite
grave ou fulminante (megacólon tóxico). Por um lado, possibilita a erradicação quase total da doença, evitando-se uma anastomose colorrectal em
terreno séptico com alto risco de deiscência anastomótica. Por outro, ao
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não ser nestas circunstâncias realizada a protectomia, a integridade dos
planos anatómicos de dissecção pélvica irá ser preservada, possibilitandose, assim, a realização posterior de uma operação com conservação do
mecanismo esfincteriano (proctocolectomia reconstrutiva com bolsa). Além
do mais, uma protectomia urgente associa-se a um risco elevado de hemorragia e de lesão dos nervos pélvicos. Habitualmente, a quantidade de
tecido doente mantido não irá colocar problemas clínicos de difícil controlo
até à cirurgia definitiva ser efectuada (Cima RR et al, 2005; Poritz LS, 2006).

› Quando efectuar bolsa ileoanal em primeiro tempo?
A proctocolectomia reconstrutiva com bolsa ileoanal (PCR) tornou-se
o procedimento cirúrgico electivo mais frequentemente efectuado em doentes com CU. A operação é relativamente segura e duradoura, com uma
morbilidade aceitável (19-27%) e uma mortalidade extremamente baixa
(0,2-04%) e com uma qualidade de vida que se aproxima da população
em geral (Fazio Vw et al, 1995; Hahnloser D et al, 2004; Scarpa M et al, 2004). As potenciais
complicações são, por um lado, resultantes dos riscos inerentes a uma
dissecção pélvica profunda e a uma anastomose ultrabaixa, por outro, específicas da bolsa, como a «pouchitis». Está indicada em pacientes com
intractibilidade sintomática, efeitos secundários apreciáveis da terapêutica médica necessária para manter a doença em remissão, naqueles com
alterações displásicas ou lesões malignas colorrectais, com excepção das
localizadas no 1/3 distal do recto. Poderá também ser efectuada com segurança em doentes idosos motivados, sem comorbilidades, com estado
mental conservado e com função esfincteriana normal (Delaney CP et al, 2003).
A aceitação generalizada da PCR, tornou a terapêutica cirúrgica uma opção
atraente na abordagem global da CU (Cohen JL et al, 2005).
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› É aconselhável uma ileostomia de «protecção» na anastomose ileoanal?
A realização de uma ileostomia derivativa procura uma redução das
taxas de deiscência anastomótica e da própria bolsa, diminuindo-se o risco
de sépsis pélvica e evitando-se o compromisso funcional, à distância, do
reservatório ileal (Heuschen UA et al, 2002). Daí que a PCR seja mais frequentemente realizada como um procedimento em «dois-tempos» (PCR + ileostomia de «derivação»; encerramento da ileostomia), pela aparente maior
segurança que a ostomia derivativa proporciona. Nesta opção, a ileostomia
deverá ser construída o mais próximo possível da bolsa para evitar as
complicações associadas a um débito fecal elevado, permitindo ao mesmo
tempo uma boa eversão do topo aferente (Cima RR et al, 2005).
As elevadas taxas de falência da bolsa em doentes com complicações
sépticas, realçam a necessidade do enorme cuidado a ter quando da realização de PCR sem ileostomia temporária. Esta poderá, contudo, ser omitida em alguns pacientes, quando operados por um cirurgião experiente.
Esta omissão selectiva pode ser considerada segura quando a anastomose
parecer íntegra, sem tensão, a cirurgia não se ter complicado por perdas
sanguíneas excessivas ou outras dificuldades técnicas e o doente não se
encontrar medicado com doses elevadas de corticóides antes da operação
(Cohen JL et al, 2005; Gunnarsson U et al, 2004).

› Quando encerrar a ileostomia de «protecção»?
O encerramento da ileostomia, habitualmente, não deverá ser efectuado até que, no mínimo, tenham decorrido 2 meses após a realização da
PCR. O doente deverá ter um bom estado geral e ter recuperado o seu peso
normal, não se encontrando sob medicação corticóide. No caso de ter ocor-
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rido alguma complicação pós-operatória, será prudente manter um período
mais prolongado de descompressão da bolsa (Cohen JL et al, 2005).

› Necessita a bolsa de vigilância endoscópica?
Não existem recomendações formais para a vigilância do reservatório ileal. Para muitos, a vigilância por rotina da bolsa ileal não parece ser
necessária, pois a transformação displásica e neoplásica da mucosa ileal será extremamente rara (Cohen JL et al, 2005; Herline AJ et al, 2003; Nilubol N et al,
2007). Para outros, porém, a prevalência de displasia observada após PCR
é importante, pelo que recomendam um programa de vigilância que tenha
em consideração determinados factores de risco. Embora estas recomendações sejam baseadas em níveis de evidência baixos, provenientes de
estudos não controlados, parece ser de aconselhar nestes casos a vigilância regular da bolsa, dado o potencial de desenvolvimento de alterações
neoplásicas (Bernstein CN, 2004; Scarpa M et al, 2007). Não é claro, porém, quando
se deve iniciar a vigilância endoscópica da bolsa, aconselhando-se a cada
5 anos após a cirurgia, ou mesmo antes, naqueles doentes com factores
de risco múltiplos para o desenvolvimento de displasia na bolsa ileal – PCR
sem mucosectomia, história de displasia ou CCR no cólon ressecado, «bachwash» ileíte antes da realização da PCR, «pouchitis» crónica e atrofia
mucosa da bolsa. É importante que quando da endoscopia se proceda não
só a biopsias da mucosa ileal da bolsa como também da mucosa do «cuff»
anal (Scarpa M et al, 2007).
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› Quando efectuar uma estenosoplastia?
Em casos de DC com envolvimento difuso do intestino delgado (multifocal), quiescente, com múltiplas estenoses, numa área(s) estenótica(s)
num doente previamente submetido a ressecção(s) extensa(s) de intestino
delgado (> 100 cm) ou com uma Síndrome do Intestino Curto, em situações
de recidiva precoce, obstrutiva, após ressecção primária, em estenoses em
“Skip lesions” (fibrótica, não inflamatória), em estenoses anastomóticas e
em estenoses duodenais.
São contra-indicações relativas à realização de estenosoplastias um
quadro de perfuração livre ou contida do intestino delgado, a presença de
inflamação flegmonosa, fístula interna, fístula externa envolvendo o local
afectado, em estenoses múltiplas num segmento intestinal curto, numa estenose na vizinhança próxima do local escolhido para a ressecção, em estenoses cólicas pelo risco de carcinoma, em estenoses muito rígidas, quando
de uma ulceração extensa do bordo mesentérico, perante uma suspeita de
carcinoma e em doentes com hipoalbuminémia (< 2,0 g/dl) (Hull TL, 1999).

› Que estratégia perante uma fístula enterocutânea pós-cirúrgica?
Inicialmente deverão ser tratadas conservadoramente, com suporte
nutricional e definição anatómica (Caprilli R et al, 2006). A estratégia seguinte
dependerá do «timing» do seu aparecimento, precoce ou tardio. Se precoces, serão habitualmente consequência de uma deiscência anastomótica
(pós-ressecção ou pós-estenosoplastia), se tardias, traduzirão uma recidiva da doença.
No primeiro caso, poder-se-á esperar a sua cicatrização através da
abordagem conservadora – repouso intestinal, nutrição parenteral ou enteral e drenagem adequada do foco séptico – antes de se planificar qual-
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quer procedimento cirúrgico definitivo. Um procedimento cirúrgico precoce
(ileostomia derivativa) poderá ser necessário perante uma fístula pós-operatória precoce. A cirurgia definitiva deverá ser adiada por 3 meses, para
possibilitar o encerramento espontâneo do trajecto fistuloso, a resolução
da peritonite obliterativa e a recuperação do estado nutricional. Infelizmente, este encerramento espontâneo será difícil de acontecer se for resultado de doença recidivante, de obstrução distal, de infecção persistente, de
continuidade mucocutânea ou separação dos topos intestinais (Fazio VW, 1994;
Gardiner KR et al, 2007).
No segundo caso, o aparecimento tardio das fístulas devido à recidiva
da doença requererá quase sempre uma reoperação. As excepções poderão ser doentes com um débito mínimo da fístula e com um risco operatório
elevado, ou aqueles submetidos a várias cirurgias num curto espaço de
tempo (p. ex. 2 a 3 anos anteriores), tendo-se estas intervenções complicado por fístulas enterocutâneas. A cirurgia consistirá numa mobilização
completa do intestino, ressecção do segmento fistulizado e anastomose
primária (se sépsis controlada). Como alternativas terapêuticas à cirurgia
poder-se-á recorrer a NPT prolongada, a drogas imunossupressoras (azatioprina, 6-mercaptopurina, ciclosporina) e a anticorpos monoclonais antiTNF (infliximab) (Gardiner KR et al, 2007).

› Que estratégia perante uma fístula enterocutânea espontânea?
As fístulas enterocutâneas espontâneas, após as medidas conservadoras acima enunciadas, poderão ser tratadas quer cirurgicamente (ressecção do segmento fistulizado e anastomose primária, se sépsis controlada),
quer medicamente (Caprilli R et al, 2006).
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› Quando efectuar cirurgia laparoscópica
na DII?
A laparoscopia é uma excelente via de abordagem cirúrgica para o tratamento da DII, desempenhando um papel crescente na terapêutica destas
patologias. Na DC, embora ainda não se possa concluir em definitivo que
proporciona outras vantagens além de uma melhor cosmética (Caprilli R et al,
2006), tudo aponta para que se acompanhe dos benefícios a curto-prazo da
cirurgia laparoscópica intestinal realizada por outras patologias – menos
dor, menor duração do internamento – com morbi-mortalidade e qualidade
de vida idêntica à da cirurgia aberta. Está idealmente indicada no tratamento da doença ileocólica (ressecção ileocólica) (Larson DW et al, 2006). Pelo
contrário, a via laparoscópica poderá não ser apropriada para a doença
complexa e fistulizante. Na doença de localização cólica, embora a ausência de estudos não permitam tirar conclusões firmes, pensa-se que poderá
ser realizada com idênticas vantagens.
Quanto à CU, a PCR por via laparoscópica tem vindo a ser mais frequentemente empregue. É um procedimento exequível, seguro, oferecendo um resultado funcional equivalente à da PCR por via aberta. Trata-se,
no entanto, de uma abordagem laboriosa, demorada, que exige cirurgiões
muito experientes. O mesmo se dirá da colectomia subtotal laparoscópica
por colite grave (Ross HM, 2006).

› Perante uma suspeita de apendicite, o doente é laparotomizado, sendo colocado o
diagnóstico provável de ileíte de Crohn.
Que atitude tomar?
Depende da experiência do cirurgião. Perante uma laparotomia exploradora que revelou um apêndice de aspecto normal, um íleo terminal in-
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flamado envolvido por gordura mesentérica espessada, típico de DC, com a
história clínica do doente a revelar sintomas abdominais evoluindo por vários
dias, com crises repetitivas, se o cirurgião tiver experiência no tratamento
de DII, é justificável que se proceda a uma ressecção ileocecal (Weston LA et al,
1996; Pimentel J et al, 2002). Só alguém experiente poderá afastar o diagnóstico,
embora raro, de ileíte infecciosa, principalmente por Yersinia sp. Pelo contrário, se for um cirurgião inexperiente, será mais sensato proceder apenas
à apendicectomia, no caso do cego estar normal (Travis SPL et al, 2006).

› Perante uma suspeita de apendicite, o doente é laparotomizado, sendo colocado o
diagnóstico provável de ileíte de Crohn com
abcesso adjacente. Que atitude tomar?
Neste caso, coloca-se a questão de apenas drenar ou ressecar, eventualmente sem anastomose primária. É que apesar de não haver estudos
randomizados que o comprovem, parece haver uma tendência no sentido
da drenagem cirúrgica ser, mais tarde ou mais cedo, seguida por ressecção
ileocólica (Garcia JC et al, 2001; Yamaguchi A et al, 2001).
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› Que atitude tomar perante um doente com
coto rectal encerrado (há anos) com colostomia derivativa e com estenose rectal
associada?
A vigilância do coto rectal em doentes com DC ou CU é frequentemente difícil. O exame é desconfortável para o paciente e muitas vezes impossível por estenose. A hipótese real de desenvolvimento de um cancro rectal
nestas circunstâncias não é de descartar. Perante o caso referido, a decisão
de completar a protectomia é mandatória. No caso de CU, mais provavelmente pela realização de PCT (proctocolectomia total com ileostomia
definitiva), menos por reconstrução através de PCR (apenas se diagnóstico
de cancro distal excluído e mecanismo esfincteriano funcionante). No caso
de DC pela realização de PCT (proctocolectomia total com ileostomia definitiva) (Poritz LS, 2006).

› Doente com colite de Crohn, sem sintomas e com displasia de alto grau, que atitude cirúrgica tomar?
Sabe-se hoje que a DC cólica tem um risco de desenvolvimento de
cancro semelhante ao da CU (Friedman S, 2006), pelo que se recomenda uma
vigilância idêntica nas duas patologias (Eaden J, 2004). Existe evidência substancial para recomendar, fortemente, a ressecção cirúrgica perante um
diagnóstico de displasia de alto grau num quadro de colite activa ou se
diagnosticada num pólipo num quadro de colite («dysplasia-associated lesion or mass – DALM) (Itzkowitz SH et al, 2004). Pelo contrário, a necessidade de
ressecção cólica mantém-se questionável em casos de displasia de baixo
grau fora de um quadro de DALM ou mesmo em áreas de mucosa plana,
apenas se recomendando um «follow-up» apertado (Jess T et al, 2006).
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› É possível bolsa ileoanal na DC?
A evidência presente não recomenda a realização de PCR com bolsa
ileoanal na DC cólica (Travis SPL et al, 2006). Na realidade, quando tal acontece,
podem ocorrer complicações significativas, como abcessos, estenoses, fístulas crónicas e «pouchitis» que levem à falência da bolsa. Contudo, alguns
relatos sugerem que a bolsa ileoanal pode tratar com sucesso certos casos
de DC cólica, especialmente aqueles sem doença do intestino delgado ou
perianal (Sagap I et al, 2006). Sendo seguramente controverso, poderá a sua realização ser aconselhada nestas situações, depois de um cabal e completo
esclarecimento ao doente sobre a possibilidade de um risco acrescido de
complicações e insucesso da bolsa.

23.
Cirurgia anal

Costa Pereira
GEDII

Grupo de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal
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› No contexto de fístulas anais quando efectuar fistulotomia?
A fistulotomia, canulação do trajecto fistuloso e sua abertura com curetagem da base do trajecto, efectuando-se, ou não, a marsupialização dos
bordos da incisão ao leito do trajecto, é a técnica de eleição no tratamento cirúrgico de fístulas perianais, interesfincterianas ou transesfincterianas
baixas. A taxa de sucesso varia entre os 90% e 100%. A fistulotomia é útil
no tratamento de trajectos secundários de fístulas complexas reservando-se a colocação de seton largo ou confecção de retalho mucoso de avanço
no tratamento de trajectos principais transesfincterianos altos ou supraesfincterianos (Gruwez, 1996; Scott, 1996).

› No contexto de fístulas anais quando efectuar fistulectomia?
A fistulectomia, excisão do trajecto fistuloso, é útil no tratamento de
fístulas transesfincterianas altas ou supraesfincterianas, associada a um
retalho de avanço endorectal. Para a adequada realização da técnica é
necessário a resolução prévia da sépsis e um recto sem doença activa de
forma a não comprometer o retalho de avanço. Gruwez refere a recorrência de três fístulas em 12 operadas com fistulectomia e retalho mucoso de
avanço associado. Fazio refere cura em 8 de 13 doentes operados (Gruwez,
1996; Marchesa P et al, 1998; Scott HJ et al, 1996; Sangwan YP et al, 1996).
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› Quando colocar seton?
O seton deve ser usado em fístulas transesfincterianas altas ou supraesfincterianas, quando não é exequível a realização de um retalho mucoso
de avanço na cirurgia inicial. Ao proporcionar uma drenagem contínua,
impedindo a formação de abcessos, promove as condições locais para uma
cirurgia definitiva e torna seguro o início de terapêutica imunossupressora.
Na abordagem inicial dos abcessos perianais, identificando-se os trajectos
principais, a colocação de seton largo nestes trajectos evita a recidiva dos
abcessos. Os setons de corte, dado serem traumáticos e desconfortáveis
para o doente, não são habitualmente escolhidos no tratamento das fístulas perianais, nas situações em que a opção engloba o seton apertado deve
ser efectuada uma incisão na pele de forma a minimizar a dor provocada
pelo seton (Faucheron JL et al, 1996; Scott HJ et al, 1996; Sangwan YP et al, 1996).

› Que atitude cirúrgica num abcesso perianal?
O abcesso perianal deve ser abordado sob anestesia geral ou locorregional, de forma a ser efectuada uma ampla abertura com excisão de todo
o tecido necrótico e curetagem da base da loca. Simultaneamente deve ser
efectuada proctoscopia e tentativa de identificação de orifício interno. Se
for demonstrada a fístula, esta deve ser abordada no mesmo tempo cirúrgico, por fistulotomia ou colocação de seton e posterior cirurgia definitiva.
No abcesso de localização acima do levantador do ânus a drenagem
deve ser efectuada por via endorrectal e com cobertura antibiótica (Stitz RW,
1998; Tjandra JJ et al, 1998).
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› Quando efectuar colostomia derivativa?
A colostomia derivativa nos doentes com DII perianal está indicada
nas situações de fístulas perianais e genitais complexas, incontinência, estenose rectal ou sépsis perianal grave. A derivação intestinal diminui a
actividade da doença no segmento excluído permitindo em 10 a 40% dos
doentes o encerramento posterior do estoma (Post S et al, 1995; Fry RD et al, 1989;
Yamamoto T et al, 2000).

› Que atitude cirúrgica numa fístula rectovaginal?
A fístula rectovaginal baixa é abordada por fistulotomia simples e reconstrução do corpo perineal. Nas fístulas rectovaginais a técnica de retalho mucoso, ou de espessura total, de avanço, endorrectal é a solução
cirúrgica mais utilizada, permitindo resultados favoráveis em cerca de 90%
das doentes. É fundamental o controlo prévio da doença rectal por vezes
conseguido com a confecção de estoma derivativo. Após a cirurgia esperase recorrência da fístula em cerca de 30-40% das doentes. O uso de seton
nas fístulas rectovaginais tem como indicação a drenagem do trajecto, impedir a formação de abcessos, resolução da sépsis para adquirir condições
locais para a realização de uma técnica cirúrgica reconstrutiva (retalho
mucoso de avanço) (Makowiec F et al, 1995; Ozuner G et al, 1996; Kodner IJ et al, 1993; Sonoda
T et al, 2002).
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› Quando retirar o seton numa fístula que
efectuou infliximab?
Após o controlo da sépsis perianal e colocação de seton largo em trajectos fistulosos perianais os doentes podem iniciar tratamento de imunossupressão com infliximab com risco diminuído de abcesso perianal. O
seton pode ser removido desde que se verifique uma evolução favorável na
cicatrização dos trajectos fistulosos ou logo após a segunda administração
de infliximab. A taxa de cicatrização das fístulas perianais com esta abordagem varia entre 40 e 67% dos doentes (Topstad DR et al, 2003; Regueiro M et al,
2003; Talbt C et al, 2005; Hyder SA et al, 2006).

› Que atitude cirúrgica em mariscas sintomáticas, hemorróidas e fissura anal num
doente com DC?
As pregas sentinelas sintomáticas, nos doentes com DC são tradicionalmente alvo de medicação sintomática pelo risco de estenose, feridas
cirúrgicas de difícil cicatrização e abcesso pós-cirúrgico. A mesma estratégia é frequentemente seguida em relação a hemorróidas e fissuras. No
entanto, a excisão das lesões sintomáticas e não controláveis medicamente
bem como a esfincterotomia lateral interna não acarreta agravamento da
doença, quando seleccionada em indivíduos sintomáticos e com doença
rectal controlada. A fissura anal sintomática pode ser tratada por esfincterotomia lateral interna sem compromisso da continência, melhorando a
sintomatologia do doente e evitando posteriores fístulas subcutaneomucosas e abcessos associados (Wolkomir AF et al, 2005; Fleshner PR et al, 1995).
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› Num doente com CU que colocou uma bolsa ileoanal, o aparecimento de uma fístula anal meses após a cirurgia invalida o
diagnóstico inicial?
A fístula anal ou para a vagina em doentes sujeitos a proctocolectomia
total restaurativa pode traduzir uma falha técnica da anastomose ileoanal
ou, quando de aparecimento tardio, a manifestação de DC não diagnosticada previamente. Numa revisão de 60 mulheres com bolsa ileoanal e
posterior fístula da bolsa para a vagina foi comprovada DC em 24, com
diminuição da taxa de sucesso do tratamento da fístula por retalho mucoso
de avanço comparativamente às doentes sem DC (25% vs 48%) (Saha N et
al, 2003).

› Quando propôr uma proctectomia num
doente com DC?
A proctectomia é proposta quando a expressão local da doença (fístulas, estenose, incontinência) ou a inflamação do recto não é controlável medicamente. Esta situação chega a atingir 12 a 53% dos doentes. A
proctectomia pode condicionar uma ferida perineal de difícil cicatrização. A
alternativa técnica é a realização de uma operação de Hartmann com secção do recto no pavimento pélvico (Sangwan YP et al, 1996; Fry RD et al, 1989; Radcliffe
AG et al, 1998).

›
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