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POR DENTRO
DAS DOENÇAS
INFLAMATÓRIAS
INTESTINAIS

1. Quais são as doenças
inflamatórias intestinais e o
que elas causam?
As principais são doença de Crohn, que pode acometer qualquer parte do
tubo digestivo – desde a boca até a região anal – e a retocolite ulcerativa,
que atinge o intestino grosso (cólons) e o reto. São doenças que causam
uma inflamação crônica no trato digestivo.

2. Que sintomas elas
provocam?
Os principais sintomas são dor abdominal, cansaço e fraqueza,
associados à diarreia sanguinolenta, perda de peso e alterações em
outras partes do corpo como articulações, pele, olhos e fígado.

3. As causas dessas doenças
são conhecidas?
As causas ainda não estão esclarecidas, mas acredita-se que são
provocadas por predisposição genética, associada a fatores ambientais,
nutricionais e alterações das populações dos microrganismos que vivem
no nosso intestino.

4. Essas doenças têm cura?
Até o momento não se conhece a cura dessas patologias, mas existem
tratamentos que podem deixá-las adormecidas, permitindo que os
pacientes tenham uma vida normal.

5. As doenças inflamatórias
intestinais podem causar
câncer?
A inflamação crônica é um fator de risco para o desenvolvimento de
câncer, que pode ocorrer naqueles pacientes que têm a doença por longo
período de tempo e não conseguem controlá-la. Se o paciente estiver
fazendo o tratamento adequado com acompanhamento médico regular, a
chance de malignização é bem menor.

6. Os medicamentos são muito
caros?
A grande maioria, sim, mas muitos deles são fornecidos pelo SUS,
desde que o paciente tenha acompanhamento médico e justificativa
para usá-los, além disso, os convênios médicos também podem liberar o
tratamento para os pacientes associados.

Fiquem atentos! Caso você ou alguém de sua família apresente algum sintoma das doenças inflamatórias
intestinais, procure um médico e dê preferência a um especialista da área de gastroenterologia ou proctologia.
O diagnóstico precoce e um tratamento bem planejado podem mudar o curso dessas doenças e permitir que o
paciente leve uma vida normal.

