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Prieto, JMI. Avaliação do consumo alimentar e do estado nutricional em portadores da doença
de Crohn [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2013.

RESUMO
A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal que, por ter como seus
sintomas mais comuns a diarreia, a dor abdominal e febre, a perda de peso e a
desnutrição são os distúrbios nutricionais mais prevalentes, como resultado de muitos
fatores, como a diminuição da ingestão, má absorção, aumento das perdas intestinais e
aumento da demanda energética, podendo comprometer o estado nutricional e a
qualidade de vida, tornando-se importante estudar o perfil dietético e o nutricional
desses pacientes. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o consumo
alimentar e o estado nutricional de portadores de doença de Crohn acompanhados em
ambulatório do HCFMUSP. A avaliação do estado nutricional foi baseada em exames
bioquímicos, composição corporal e pelo IMC; a avaliação do consumo alimentar foi
feita pelo Registro Alimentar de 3 dias alternados, e a adequação da ingestão avaliada
de acordo com referências nacionais e internacionais. Participaram do estudo 217
pacientes e 65 controles. Entre os pacientes, 54,4% foram classificados em eutrofia,
porém o IMC médio ficou abaixo dos controles (23,8 vs 26,9kg/m2, p=0). O IMC dos
pacientes com ressecção intestinal foi menor daqueles sem ressecção (23,1 vs 24,4kg/m2,
p=0,045). A deficiência de vitamina B12 foi de 19% entre os pacientes e 9% entre os
controles, sendo mais comum naqueles pacientes com localização ileal (23%) e com
ressecção intestinal (23%). Os níveis de vitamina B12 foram correlacionados
negativamente com a PCR (r=-0,13, p=0,059). A insuficiência de 25-hidroxivitamina D
foi de 63% entre os pacientes e 74% entre os controles, sendo mais comum nos
pacientes com PCR >3mg/l (69%) e, a deficiência foi de 6% entre os pacientes e 3%
entre os controles, sendo que aqueles com deficiência apresentam mais tempo de doença
(13,9 anos). Os pacientes tiveram menores níveis de colesterol (163,9 vs 180,7mg/dl,
p=0,001) e de LDL (83,9 vs 109,9mg/dl, p=0) e maiores de HDL (56,6 vs 51,1mg/dl,
p=0,026) e triglicérides (121,7 vs 100,7mg/dl, p=0,091) que os controles, acontecendo o
mesmo naqueles pacientes com ressecção intestinal. Apresentaram anemia 20% dos
pacientes e apenas 3% dos controles, sendo mais comum naqueles pacientes com PCR
>3mg/l (25%) e com ressecção intestinal (23%). Apesar de 54,4% dos pacientes não
atingirem 90% da necessidade de consumo energética, essa inadequação foi mais
comum nos controles (89%). Pacientes e controles tiveram singelas adequações ao
consumo de macronutrientes e fibras, porém o alto consumo de proteínas foi maior nos
controles. O consumo de colesterol foi maior e o de fibras, menor nos pacientes em
atividade. A inadequação do consumo de micronutrientes foi alta e equivalente entre
pacientes e controles para vitamina D, E e Ca, sendo maior nos pacientes para Se, Zn e
as vitaminas B1, B3, B6, B12 e C. Houve altas prevalências de pacientes e controles com
baixo consumo de “cereais, tubérculos e raízes”, frutas, hortaliças e lácteos, e com alto
consumo de “carnes e ovos”, “açúcares e doces” e “óleos e gorduras”. Apesar de a
qualidade da dieta não diferir muito entre pacientes e controles, tendo até uma maior
proporção destes com baixo consumo energético, e de o estado nutricional dos pacientes
estar melhorando, pelas características da doença, eles continuam em risco nutricional,
sendo de vital importância o monitoramento nutricional, principalmente daqueles que
apresentam maior risco nutricional, os pacientes em atividade, com PCR >3mg/l, com
ressecções intestinais e com maior tempo de doença.
Descritores: Doença de Crohn, Estado Nutricional, Consumo de Alimentos, Micronutrientes,
Macronutrientes
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Prieto, JMI. Food intake and nutritional status assessment in Crohn's disease patients
[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2013.

ABSTRACT
Crohn's disease (CD) is an inflammatory bowel disease whose most common
symptoms are diarrhea, abdominal pain and fever. As a result, weight loss and
malnutrition are the most prevalent nutritional disorders due to many factors: decreased
intake, poor absorption, increased intestinal losses and increased energy demand. As
many factors may compromise the nutritional status and quality of life of these patients,
it is important to study their dietary and nutritional profile. Thus, the aim of this study is
to assess the dietary intake and nutritional status of Crohn's disease outpatients. The
nutritional status was based on biochemical tests, body composition and body mass
index. Food intake was evaluated by an alternate three-day Food Record, and the
adequacy of intake was evaluated according to national and international references.
The study included 217 patients and 65 controls. Out of the patients, 54.4% were
classified as normal-weight, but the mean body mass index was lower than controls
(23.8 vs. 26.9 kg/m2, p = 0). The body mass index of patients with bowel resection was
lower than those without resection (23.1 vs. 24.4 kg/m2, p = 0.045). Vitamin B12
deficiency was 19% among patients and 9% among controls, being more common in
patients with the disease located in the ileum (23%) and bowel resection (23%).
Vitamin B12 levels were negatively correlated with CRP (r = -0.13, p = 0.059). The 25hydroxyvitamin D insufficiency was 63% among patients and 74% among controls, and
was more common in patients with CRP >3mg / l (69%), whereas the deficiency
reported was 6% among patients and 3% among controls, and those who presented with
deficiency had the disease over long periods of time (13.9 years). Patients had lower
cholesterol levels (163.9 vs. 180.7 mg/dl, p = 0.001) and LDL (83.9 vs. 109.9 mg/dl, p =
0) and higher HDL (56.6 vs. 51.1 mg/dl, p = 0.026) and triglycerides (121.7 vs. 100.7
mg/dl, p = 0.091) than controls, and the same was reported in those patients with
intestinal resection. Anemia was present in 20% of patients and only 3% of controls,
being more common in those patients with CRP >3mg/l (25%) and bowel resection
(23%). Although 54.4% of patients did not attain 90% of estimated energy requirement,
this inadequacy was more common in controls (89%). Patients and controls had
modestly adequate consumption for macronutrients and fiber, but higher protein intake
than controls. Active patients had higher intake of cholesterol but lower intake of fibers.
Inadequate intake of micronutrients was high and similar between patients and controls
for vitamin D, E and calcium, and higher in patients for selenium, zinc and vitamins B1,
B3, B6, B12 and C. There was a high prevalence of patients and controls with low
consumption of "cereals, tubers and roots”, fruit, vegetables and dairy products, and
high consumption of "meat and eggs", "sugars and sweets" and "oils and fats". Although
the quality of the diet did not differ greatly between patients and controls, and
considering that there was a high proportion of controls with low energy intake and that
the CD patients’ nutritional status improved due to the characteristics of the disease,
these patients remain at nutritional risk. Therefore, it is imperative to continuously
monitor their nutritional status, mainly those presenting with higher nutritional risk,
patients with active CD, CRP >3mg/l, bowel resection and those with CD over long
periods of time.
Descriptors: Crohn
Macronutrients

Disease,

Nutritional

Status,

Food

Consumption,

Micronutrients,
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INTRODUÇÃO

A doença inflamatória intestinal (DII) é uma inflamação idiopática crônica do
trato gastrointestinal (TGI) que tem duas representantes principais: a doença de Crohn
(DC) e a Retocolite Ulcerativa Inespecífica (RCUI) que, embora tenham algumas
similaridades, há características clínicas e fisiopatológicas diferentes (Bouma e Strober,
2003).
A DC pode acometer qualquer porção do TGI, bem como a região perianal
(Damião e Sipahi, 2004), embora as partes mais comumente envolvidas sejam o
intestino delgado distal e o cólon (Beyer, 2005; Stenson, 2005). Sendo assim a
apresentação da localização da doença varia dentro de quatro padrões principais: no íleo
e ceco (40% dos pacientes); no intestino delgado (30%); no cólon (25%) e em outros
locais (boca, língua, esôfago, estômago e duodeno), embora seja muito menos comum
que a DC envolva partes mais proximais do TGI (Alexander-Williams, 1996; Griffiths,
2003; Stenson, 2005).
É característico das DII envolver períodos de remissão e atividade da doença, e
na DC tal atividade pode ser classificada como leve, moderada ou grave, e será
determinada de acordo com os sintomas correntes, sendo, para isso, utilizado o Índice
de Atividade da Doença de Crohn (CDAI). A atividade leve compreende um CDAI
entre 150-220 pontos e tem como características: pacientes ambulatoriais com regular
ingestão e hidratação, com perda de peso menor a 10% e sem obstruções intestinais,
febre, desidratação ou massa abdominal, com Proteína C reativa (PCR) geralmente
acima do limite superior de normalidade. A atividade moderada compreende um CDAI
entre 220-450 pontos, quando o paciente já apresenta sintomas de vômitos intermitentes
ou perda de peso acima de 10%, quando o tratamento para a atividade leve foi ineficaz,
com PCR acima do limite superior de normalidade. A atividade grave é quando o CDAI
é maior que 450 pontos, e o paciente apresenta caquexia, com Índice de Massa Corporal
(IMC) menor de 18kg/m2 ou evidências de obstrução ou abscesso e com PCR elevada,
apresentando sintomas persistentes apesar de intensivo tratamento (Van Assche et al.,
2010).
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O período de remissão da doença compreende um CDAI menor que 150 pontos
e a resposta ao tratamento se refere a um decréscimo de 100 pontos ou mais no CDAI.
Porém, mesmo havendo resposta ao tratamento, pode haver períodos de reincidência,
quando há aparecimento de novos sintomas após a remissão, que deve ser objetivamente
confirmada por exames laboratoriais, de imagem e endoscópicos. A reincidência é
precoce quando ocorre em menos de três meses após a remissão, e pode ser frequente
(≥2 vezes por ano) ou não frequente (≤1 vez por ano), e quando não se apresenta um
período de remissão a atividade é considerada contínua (Van Assche et al., 2010).
A DC é classificada também de acordo com três características fenotípicas:
idade no diagnóstico, localização da doença e comportamento da doença, chamada de
Classificação de Montreal (Tabela 1):
Tabela 1 – Classificação de Montreal
Idade no diagnóstico
Localização
A1 – antes dos 16 anos
A2 – entre 17 e 40 anos
A3 – após os 40 anos

L1 – ileal
L2 – colônica
L3 – íleo-colônica
L4 – isolada ao TGI
superior

Comportamento
B1 – não estenosante e não
penetrante (ou inflamatório)
B2 – estenosante
B3 – penetrante
p – perianal

L4 pode ser adicionado às classificações L1 a L3, quando houver concomitante
localização
“p” é adicionado às classificações B1 a B3, quando houver concomitante localização
TGI: trato gastrointestinal.
Extraído de: Satsangi et al., 2006.

O início da DII ocorre com maior frequência entre 15 e 30 anos de idade, com
um segundo pico entre 55 e 65 anos, e ambos os sexos são igualmente afetados (Ahmad
et al., 2001; Hugot et al., 2001; Stenson, 2005). Sua etiologia não é completamente
conhecida, mas evidências indicam que há uma disfunção imune influenciada pela
interação dos fatores ambientais, a microflora do hospedeiro, a predisposição genética e
gatilhos infecciosos (Alexander-Williams, 1996; Ahmad et al., 2001; Hugot et al., 2001;
Scaldaferri e Fiocchi, 2007; Xavier e Podolsky, 2007; Economou e Pappas, 2008),
caracterizando-se em uma resposta imunológica desregulada, incapaz de suprimir a
inflamação crônica de baixa intensidade, adaptada e normal da lâmina própria intestinal,
em resposta à sua exposição crônica a antígenos intraluminais (Podolsky apud Griffiths,
2003; Stenson, 2005). Tal resposta inflamatória em excesso, com envolvimento local e
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sistêmico dos leucócitos, resulta na liberação de proteases, prostaglandinas, leucotrienos,
eicosanóides e espécies reativas de oxigênio, parecendo ser grandemente responsável
pelo dano ocorrido no tecido gastrointestinal (Laroux e Grisham, van Dullemen et al.
apud Beyer, 2005) que se caracterizam por lesões confluentes com úlceras lineares
profundas, úlceras aftoides, hiperemia e hiperplasia linfoide, granuloma, fissuras
profundas, fístulas e estenoses (Van Assche et al., 2010).
Os sintomas predominantes, decorrentes do envolvimento ileal ou íleo-colônico,
são: diarreia, dor abdominal, febre, indisposição, anorexia e perda de peso, sendo a
diarreia o sintoma mais comum, embora o padrão varie com a localização anatômica e
com a severidade da doença (Alexander-Williams, 1996; Stenson, 2005, Van Assche et
al., 2010). Além do mais, sintomas como distensão abdominal, náusea e vômito podem
acompanhar a dor (Beyer, 2005).
A incidência da DII, de maneira geral, tem aumentado em todo o mundo,
havendo mudanças na clássica distribuição geográfica - mais comum nos países
desenvolvidos em relação aos em desenvolvimento – uma vez que, tanto a incidência
quanto a prevalência estão aumentando em regiões tradicionalmente de baixas
incidências, como a Ásia, América do Sul e Europa meridional e oriental. As razões
para esse aumento são incertas ainda, porém a transição sócio-econômica e as
conseqüentes mudanças no estilo de vida e em condições ambientais, bem como o
aumento no conhecimento da doença ou melhor acesso aos serviços de saúde e de
procedimentos diagnósticos podem acrescentar fatores para isso (Burisch e Munkholm,
2013). Embora o Brasil esteja no grupo de baixa incidência, e de que haja grande
dificuldade em se estabelecer índices reais de incidência e prevalência em função dos
sistemas de registros de dados deficientes e da impossibilidade do acesso às
informações de fora do sistema público de saúde, estudos mostram uma tendência ao
aumento do número de casos diagnosticados nas últimas décadas, como mostram os
resultados do estudo de Souza et al. (2002), em um hospital universitário, que sugerem
aumento gradual da frequência das DII, com um aumento mais nítido da ocorrência de
DC, indicando que elas não podem mais ser consideradas como doenças raras no Brasil.
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ASPECTOS NUTRICIONAIS NA DOENÇA DE CROHN
Diversas desordens nutricionais são de relevante atenção no tratamento dos
pacientes com DII, tais como a perda de peso, a desnutrição, as deficiências nutricionais,
a anorexia, o aumento da demanda energética e a má absorção (Griffiths, 2003). Dentre
elas, a perda de peso e a desnutrição são os distúrbios nutricionais mais prevalentes
entre os portadores de DII (Greenberg e Seidman apud Griffiths, 2003), especialmente
os de DC, estando internados ou mesmo em acompanhamento ambulatorial (Lanfranchi
et al., 1984), já que o estado nutricional (EN) pode ser agravado rapidamente em
períodos de atividade da doença (Rocha et al., 2009).
Muitos são os fatores que propiciam o agravamento do EN (Tabela 2),
justificando o enorme desafio, tanto para os portadores, como para os profissionais que
os acompanham, em estabelecer e manter um EN adequado, já que esses fatores podem
causar a desnutrição tanto isoladamente como em conjunto (Hartman et al., 2009).
Tabela 2 – Fisiopatologia da desnutrição em portadores de Doença de Crohn
Consequências

Fatores envolvidos

Diminuição da
ingestão alimentar

Anorexia, dor abdominal, náusea, dietas restritivas,
medicamentos, fístulas, pós-operatório

Má absorção

Redução da superfície absortiva devido à inflamação, ressecção
ou fístula, superpopulação bacteriana, deficiência de sais biliares,
localização da doença ileal

Aumento da perda
intestinal

Perda de proteínas, eletrólitos, minerais e elementos-traço,
vitaminas e gorduras em decorrência da diarreia, fístulas,
sangramentos e esteatorreia

Aumento da demanda

Sepse, febre, estresse oxidativo, maior reposição celular

Interação droganutriente

Anorexia, náusea, proteólise, interação com absorção e/ou
utilização de nutrientes

Adaptado de Griffiths (2003); Farmer, Mekhjian apud Filippi et al. (2006); Hartman et al. (2009); Hwang et al. (2012).

Além do mais, um fator pode desencadear o surgimento de outro ou agravá-lo,
como, por exemplo, na associação feita, pelo portador de DC, entre o ato de se
alimentar com a dor abdominal e a diarreia, tendo como consequência a diminuição da
ingestão e a insuficiência energética (Griffiths, 2003; Hwang et al., 2012). A diminuição
da ingestão alimentar também pode ser causada por uma anorexia secundária aos níveis
aumentados de citocinas pró inflamatórias - fator de necrose tumoral α (TNF-α) e
interleucinas, como (IL)-1 e IL-6 - (Murch, 1998; Hwang et al., 2012), adipocinas –
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leptina, adiponectina, resistina - (Karmiris et al., 2006) e suspeitas alterações em níveis
de serotonina hipotalâmicas (Ballinger et al., 2000).
As citocinas liberadas no processo inflamatório influenciam no “turnover” das
proteínas musculares, resultando em degradação da rede protéica muscular e,
consequentemente, perda muscular, levando ao aumento da demanda energética (Filippi
et al., 2006). Na vigência de inflamação, a IL-6 é responsável pelo aumento na síntese
de proteínas plasmáticas, referidas como de fase aguda, e pela diminuição na produção
de albumina e transtirretina (Castell et al., 1990), sendo esta interleucina encontrada em
maiores concentrações em portadores de DC, durante a atividade inflamatória, em
relação aos de RCUI (Mahida et al., 1991). A hipoalbuminemia tem estado diretamente
associada na avaliação do EN, mais precisamente com desnutrição proteico-energética,
achado frequente nos portadores de DC (Harries et al., 1983; Jeejeebhoy, 1988).
Embora a desnutrição proteico-energética seja frequente entre os portadores de
DC, há estudos que indicam que há uma variedade no EN desses pacientes, havendo
muitos em bom EN e até mesmo com sobrepeso (Hartman et al., 2009). A despeito
disso, as deficiências de micronutrientes podem resultar de ingestão inadequada, tanto
em quantidade como em qualidade, ou de aumento das perdas (Griffiths, 2003), e elas
têm relevante importância, já que pacientes com DC em remissão costumam ter
adequada ingestão energética (Lanfranchi apud Filippi et al., 2006) e frequentes
deficiências de variados micronutrientes (Griffiths, 2003).
Estudos indicam tanto as deficiências quanto as baixas ingestões de
micronutrientes em portadores de DC. Em vários trabalhos a deficiência de 25hidroxivitamina D (25-OHD) é encontrada em portadores de DC (Jahnsen et al., 2002;
Siffledeen et al., 2003; Tajika et al., 2004; McCarthy et al., 2005; Vagianos et al., 2007;
Souza HN et al., 2008; Joseph et al., 2009; Farraye et al., 2011; Kelly et al., 2011;
Ulitsky et al., 2011; Suibhne et al., 2012), e até alguns demonstram o comprometimento
ósseo elevado nesses pacientes, como nos trabalhos de Lora et al. (2005) e Souza HN et
al. (2008) onde encontraram baixa densidade mineral óssea em vários segmentos ósseos,
como coluna lombar e fêmur. Ao analisar a concentração sérica de vitamina B12 em 201
portadores de DC e em 40 portadores de RCUI, Headstrom et al. (2008) encontraram
prevalência de valores anormais (<224,0pg/mL) de concentração de vitamina B12 maior
entre os portadores de DC (18,4%) em relação aos portadores de RCUI (5,0%),
enquanto que valores correspondentes a deficiência de vitamina B12 (<180,0pg/mL)

17

foram encontrados em 10,4% dos portadores de DC e em 2,5% dos portadores de RCUI.
Deficiência de vitamina B12 em portadores de DC é comumente relatada, principalmente
naqueles cuja localização da doença é no íleo terminal, região de absorção dessa
vitamina. O mesmo achado, de baixa concentração sérica, foi encontrado por Geerling
et al. (2000), Filippi et al. (2006) e Valentini et al. (2008), sendo que, no segundo
trabalho, além da baixa concentração, houve também baixa ingestão da vitamina entre
os portadores de DC avaliados.
Entre outros micronutrientes, baixas concentrações foram encontradas em
portadores de DC para vitamina C e carotenóides (Hengstermann et al., 2008), e para
selênio, magnésio e ferro (Valentini et al., 2008). Filippi et al. (2006) encontraram
concentrações séricas baixas em portadores de DC em remissão para vários
micronutrientes. Em 84% dos 54 pacientes analisados, verificou-se baixa concentração
para vitamina C e cobre, o mesmo sendo encontrado para niacina (77%) e zinco (65%).
Em menor proporção, foram encontradas baixas concentrações para ferro, vitamina B1,
B6 e B12, ácido fólico e β-caroteno.
Alimentação rica em carboidratos (mono e dissacarídeos), açúcar refinado, doces,
gorduras e óleos, e pobre em frutas e hortaliças tem sido descrita frequentemente em
pacientes com DC (Geerling et al., 2000; Sakamoto et al., 2005; Hengstermann et al.,
2008; Valentini et al., 2008), fatores esses que também contribuem para a baixa
ingestão de micronutrientes e existências de deficiências nutricionais como
consequência. Esses trabalhos mostram o comprometimento do EN em pacientes com
DC devido a tais características da dieta. Em um estudo caso-controle, Lomer et al.
(2004) encontraram ingestão média de ferro menor em portadores de DC, embora as
médias de ingestão de macronutrientes não tenham diferido para com os controles. Em
outro estudo, tanto nos pacientes como nos controles, foram encontradas baixas
ingestões de vários micronutrientes, mas entre os portadores de DC, tais ingestões
foram ainda menores. Em mais da metade deles, as ingestões estavam abaixo das
recomendações para zinco, ácido fólico, magnésio, cálcio, β-caroteno, ferro, vitaminas
B1, B6, C, D e E e, em menor proporção, para retinol, niacina e vitamina B12 (Filippi et
al., 2006).
Algumas drogas usadas no tratamento da DII contribuem para a má absorção
seletiva de nutrientes (Griffiths, 2003). A sulfassalazina, por exemplo, não apenas reduz
a absorção de folato, mas também é um inibidor competitivo de algumas enzimas
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importantes, como a diidrofolato redutase (Irving et al., 2008). O metabolismo do cálcio
é perturbado pelo tratamento com corticosteroides, que provocam diminuição da sua
absorção e aumento da sua excreção urinária (Griffiths, 2003). Junto com uma atividade
osteoclástica estimulada, devido às citocinas liberadas pelas células inflamatórias, a
deficiência no metabolismo do cálcio constitui-se um fator de risco para osteoporose
nos portadores de DC (Razack e Seidner, 2007). Além de alterar o metabolismo do
cálcio, os corticosteróides também inibem a absorção do fósforo e zinco e pode também
alterar o metabolismo das vitaminas C e D (Dawson, 1971). Outras drogas também
utilizadas no tratamento podem contribuir para a deficiência de ferro por alterarem seu
metabolismo, como a azatioprina, 6-mercaptopurina ou metotrexate (Hwang et al.,
2012).
Os fatores de ordem alimentar e nutricional afetam os portadores de DC não
apenas em relação ao EN, mas também acarretam em consequências variadas, como
estresse, depressão, isolamento social, bem estar emocional etc., que podem
comprometer a qualidade de vida desses pacientes como um todo (Turnbull e Vallis,
1995). Estando os portadores de DII expostos ao comprometimento do EN por diversas
causas, é de crucial importância que se tenha a devida consideração aos fatores
relacionados à nutrição e à alimentação desses pacientes, em todos os estágios e graus
da doença. Apesar da desnutrição poder ocorrer em ambas as formas de DII, parece que
os portadores de DC são mais acometidos por ela e, portanto, carecem de maior atenção
com relação à avaliação e ao planejamento nutricional e dietético (Beyer, 2005).
A inflamação tem sido relacionada com o desenvolvimento e a progressão de
câncer e de outras doenças (Nanri et al., 2008), e tem origens variadas, sendo uma delas,
o acúmulo excessivo do tecido adiposo (Visser et al., 1999; Eckel et al., 2005; Haslam e
James, 2005), além de ter sido relacionada com hábitos de vida, como o tabagismo
(Bazzano et al., 2003) e a alimentação (Nanri et al., 2008). Diante disso, trabalhos que
estudem, tanto o perfil dietético quanto o nutricional, são de crucial importância, seja
em indivíduos saudáveis mas, principalmente, nos acometidos por doenças crônicas. No
caso específico da DC, por envolver aspectos diversos que podem comprometer o EN,
entre eles a inflamação crônica, estudos do gênero são necessários, embora sejam ainda
raros no Brasil, fato esse que reflete a importância do desenvolvimento de uma
avaliação abrangente da população envolvida com a DC, já que, estudar a alimentação
habitual e a composição corporal de portadores de DC não está apenas associada à
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busca de condições que propiciem a melhora dos sintomas provocados pela doença e
pelo aumento no período de remissão, mas também que, ao melhorar o EN e mantê-lo
estável e adequado, previnem-se o surgimento de possíveis complicações geradas pelo
processo inflamatório crônico, bem como pela composição corporal desproporcional
entre tecido adiposo e muscular.

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE MICRONUTRIENTES
Para estimar a prevalência de inadequação da ingestão de determinado nutriente,
é necessário calcular seu consumo pelo grupo populacional de interesse, comparando-o
com padrões de referência. As “Dietary Reference Intakes”, um dos padrões disponíveis,
são estimativas quantitativas para o planejamento e avaliação de dietas de populações
saudáveis, desenvolvidas inicialmente para americanos e canadenses. Incluem as RDA
(Ingestão Dietética Recomendada), AI (Ingestão Adequada), EAR (Necessidade Média
Estimada) e UL (Nível Máximo Tolerável de Ingestão) (Slater et al., 2004).
A EAR é o valor médio de ingestão diária estimada para atender às necessidades
de 50% de indivíduos saudáveis de um grupo em determinado estágio de vida e gênero.
Neste nível de ingestão, a outra metade do grupo não tem suas necessidades atingidas
(Marchioni et al., 2004) (Figura 1).
A EAR é baseada em um critério específico de adequação e formulada a partir
de uma revisão cuidadosa da literatura. Na seleção deste critério é considerada a
redução do risco de doenças por deficiência ou excesso, juntamente com outros
parâmetros de saúde (Marchioni et al., 2004).
A RDA, considerada como o nível de ingestão diária, é a quantidade do nutriente
suficiente para atender à necessidade de aproximadamente 97% a 98% dos indivíduos
saudáveis de um grupo em determinado estágio de vida e gênero. É derivada
matematicamente a partir da EAR e do desvio-padrão da necessidade do nutriente sob a
premissa de normalidade da necessidade do nutriente (ou seja, a distribuição é simétrica
em torno da média, e a média e mediana são iguais). A RDA é definida como o valor
correspondente a dois desvios padrão acima da necessidade média (EAR): RDA = EAR
+ 2DP necessidade (Marchioni et al., 2004).
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v. Nutr., Campinas, 17(2):207-216, abr./jun., 2004

se estimar com acurácia e precisão a dieta, devido a sua variabilidade natural (Willett,
1998), que depende da variação real dos alimentos consumidos pelos indivíduos, em
decorrência da diversificação, heterogeneidade, flutuações da alimentação diária,
características individuais diferentes, como a preferência (Bergamaschi, 1999), cultura,
hábito, disponibilidade, sazonalidade, dias da semana etc. (Beaton et al., 1979).
A variabilidade diária em relação à ingestão de nutrientes pode ser removida por
métodos estatísticos, o que faz com que a distribuição reflita apenas a variação entre os
indivíduos do grupo. A distribuição da ingestão habitual ajustada é mais confiável e tem
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menor variância que a distribuição estimada para apenas um dia de ingestão dietética
(Dodd et al., 2006).

OBJETIVOS
Objetivo primário
O objetivo primário desse trabalho é avaliar o consumo alimentar e o estado
nutricional de indivíduos diagnosticados com doença de Crohn atendidos pelo Grupo de
Intestino do Ambulatório do Serviço de Gastroenterologia (GIASG) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

Objetivos secundários
•

Avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional entre pacientes com

doença de Crohn e indivíduos sadios;
•

Avaliar o consumo alimentar e o estado nutricional entre os pacientes, de

acordo com as características relacionadas à doença:


Atividade da doença;



Perfil inflamatório;



Localização da doença;



Histórico ou não de ressecção intestinal;



Local da ressecção intestinal;



Duração da doença.
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METODOLOGIA

CASUÍSTICA
Dos pacientes acompanhados no GIASG do HCFMUSP foram convidados para
participarem do estudo aqueles que preenchessem os seguintes critérios:
•

idade entre 18 a 70 anos;

•

diagnóstico de DC confirmado;

•

grau de atividade da doença estabelecido pelos índices de Best et al. (1979).

Foram excluídos do estudo os pacientes portadores de outras doenças que afetem
o EN (como neoplasias, infecções, entre outras), adeptos a dietas alternativas (como
macrobiótica, vegetariana etc.) e grávidas.
Participaram como controles sadios 65 funcionários da Faculdade de Medicina e
do Hospital das Clínicas.
Todos os pacientes foram entrevistados para coleta de informações, onde o
entrevistador utilizou formulário padronizado (Anexo 1).
Todos os participantes (pacientes e controles) leram e assinaram um termo de
consentimento para participação na pesquisa previamente aprovado em conjunto com o
estudo, pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP
(Anexo 2).
Inicialmente foram selecionados 341 pacientes, porém apenas 217 participantes
(90 do sexo masculino e 127 do sexo feminino) completaram todas as etapas necessárias.

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E ANÁLISE BIOQUÍMICA
Para avaliar o estado nutricional foram mensurados: a altura, o peso e a
composição corporal. Os dados de altura e peso foram utilizados para posterior cálculo
do IMC (WHO, 2003), dado como Peso (kg)/Altura2 (m). Para essas mensurações foram
utilizados os seguintes instrumentos: estadiômetro com escala em milímetros, para a
altura; balança digital do tipo plataforma, para o peso e bioimpedância tetrapolar, para a
composição corporal.
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As amostras de sangue foram coletadas após 12 horas de jejum e analisadas no
Laboratório Central do HCFMUSP. Tais análises bioquímicas e suas metodologias
utilizadas constam na Tabela 3. Os valores de referência foram os mesmos utilizados
pelo Laboratório Central do HCFMUSP.
Para definição de anemia foram utilizados os critérios da OMS: concentração de
hemoglobina ≤12g/dl para mulheres não grávidas e de ≤13g/dl para homens; anemia por
deficiência de ferro (ADF) foi considerada quando o nível de ferritina foi de <30µg/l e a
PCR ≤10mg/l e quando o nível de ferritina foi entre 30 e 100µg/l e a PCR >10mg/l;
anemia da doença crônica (ADC) foi considerada quando o nível de ferritina era maior
que 100µg/l e a PCR >10mg/l (WHO, 1998).
Tabela 3. Análises bioquímicas sanguíneas realizadas no Laboratório Central do
HCFMUSP, separadas pelas suas metodologias utilizadas
Análises bioquímicas

Metodologia

Ferro
Capacidade total de ligação ao ferro
Magnésio
Albumina

Colorimétrico

Ferritina
Proteína C reativa

Imunoturbidimetria

Colesterol total
High density lipoprotein
Low density lipoprotein
Very low density lipoprotein
Triglicérides

Enzimático colorimétrico

Ácido fólico
Vitamina B12

Eletroquimioluminescência

25-hidroxivitamina D

Quimioimunoensaio

Zinco

Espectrofotometria de absorção atômica

Hemograma

Automatizado

DLC (2011).

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR
O consumo alimentar foi medido pelo método do registro alimentar (RA) de 3
dias alternados, sendo um dia de final de semana (Anexo 3). Com o objetivo de
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exemplificar o modo de preenchimento do RA, além da explicação verbal e escrita
(Anexo 4), um recordatório 24 horas (R24h) foi aplicado em consulta por nutricionista.
O cálculo do valor nutritivo dos alimentos consumidos foi realizado com base
principalmente na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (NEPAUNICAMP, 2006) utilizando-se o programa de avaliação dietética DIETPRO v.5i, com
dupla digitação dos dados dos RA. Para complementar os nutrientes inexistentes na
TACO, foi utilizada também a tabela USDA National Nutrient Database for Standard
Reference (USDA) (Tabela 4). O banco de dados de alimentos do programa foi
adaptado com a introdução de alimentos, conforme a necessidade, utilizando-se as
informações nutricionais da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos
(TBCAUSP) e da USDA, dos rótulos dos produtos ou de informações fornecidas pela
homepage do fabricante de produtos consumidos pelos pacientes. Para a inclusão de
preparações, tais como pizza, lasanha, sanduíches, entre outras, optou-se pelo
desdobramento em seus ingredientes, a fim de calcular com mais precisão o valor
nutricional dessas preparações, além de poder classificar os alimentos segundo os
grupos alimentares. Como referências para a padronização de medidas caseiras e de
receitas, foram utilizadas Pinheiro et al. (2000) e Fisberg e Villar (2002).
Para a avaliação da adequação da ingestão dos macronutrientes e do colesterol
foram utilizadas as recomendações de ingestão da Organização Mundial da Saúde
(OMS) (WHO, 2003); para a ingestão de fibras, a recomendação do Guia Alimentar
para a População Brasileira (MS, 2006); para o consumo energético (CE), foi feita
comparação com a estimativa da necessidade energética (ENE) (WHO, 2001) e para os
micronutrientes, as EAR americanas (IOM, 1998; 2000; 2002; 2005), utilizando-se a
metodologia “EAR como ponto de corte”, que verifica a prevalência de inadequação no
grupo populacional, que corresponde à proporção de indivíduos do grupo cujo consumo
habitual está abaixo da EAR estabelecida para dado nutriente. Para calcular a área da
curva que corresponde à proporção de indivíduos com inadequação de consumo, foi
utilizada a equação:
Z = (EAR - média) / desvio padrão
Na equação, Z é o valor na tabela de escore-Z que corresponde à probabilidade
da ingestão de um dado nutriente estar adequada.
Para avaliar a adequação do consumo de grupos alimentares, os alimentos
contidos nos RA foram classificados em grupos alimentares, de acordo com os
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agrupamentos do Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006) e a
quantidade média de porções de cada grupo consumidas foram comparadas às
recomendações de consumo desse mesmo guia.
Tabela 4 – Nutrientes e componentes alimentares
das tabelas de composição de alimentos baseadas
para cálculo nutritivo dos Registros Alimentares
TACO

USDA

Energia
Carboidrato
Proteína
Lipídio
Fibra Dietética
Colesterol
Ácidos graxos totais saturados
Ácidos graxos totais monoinsaturados
Ácidos graxos totais poliinsaturados
Ácido linoleico (18:2 n-6)
Ácido araquidônico (20:4 n-6)
Ácido linolênico (18:3 n-3)
Ácido eicosapentaenoico (20:5 n-3)
Ácido docosahexanoico (22:6 n-3)
Ácido docosapentaenoico (22:5 n-3)
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Piridoxina
Ácido ascórbico
Cálcio
Ferro
Magnésio
Zinco

Retinol
Cianocobalamina
Folato alimentar
Calciferol
Alfa-tocoferol
Selênio

TACO: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos; USDA: National
Nutrient Database for Standard Reference.

ANÁLISE ESTATÍSTICA
Para remover o efeito dado pela variabilidade intrapessoal no consumo alimentar
foi utilizado o programa online do “Multiple Source Method” (MSM, 2008). Para as
associações entre nutrientes e desfechos, a fim de se retirar a influência da energia no
consumo de nutrientes, foi realizado o método de ajuste energético proposto por Willett
et al. (1997), chamado de Nutriente Residual. Tal método é o consumo do nutriente
ajustado pela energia calculado acrescentando-se o resíduo de um modelo de regressão
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linear simples com o total de energia ingerido como variável independente e o valor
absoluto do nutriente como variável dependente.
Para comparação de dados qualitativos foi utilizado o Teste de Fisher ou o Quiquadrado, a fim de verificar associação ou diferença de proporções entre os grupos. Para
a comparação de dois grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney, para a comparação
de mais de dois grupos, foi usado o teste ANOVA, quando houve normalidade, e
Kruskal-Wallis, quando não houve normalidade, para verificar se existia pelo menos um
grupo diferente. Se existia pelo menos um grupo diferente ou a ANOVA e KruskalWallis não permitiam uma conclusão (porque os grupos não apresentavam variâncias
iguais), foi utilizada o procedimento de comparações múltiplas a fim de identificar quais
grupos são diferentes. Se a ANOVA foi o procedimento indicador da existência de pelo
menos um grupo diferente, o teste de Tukey foi escolhido para a realização de
comparações múltiplas, para os outros casos, o teste de Tukey Não-Paramétrico foi
utilizado. O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. A
análise estatística foi processada pelo software estatístico R Package v.2.15.1.
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RESULTADOS

CASUÍSTICA
O estudo contou com 282 participantes, sendo 217 portadores da DC (127 do
sexo feminino e 90 do sexo masculino), com idade entre 18 e 73 anos, com média de
42,4 ± 12,5 anos e 65 indivíduos sadios participantes como controles (40 do sexo
feminino e 25 do sexo masculino), com idade entre 20 e 61 anos, com média de 40,2 ±
10,1 anos. A localização ileocolônica da doença foi encontrada em metade dos
participantes, seguida da região do íleo terminal (36,3%) e do cólon (11,2%), sendo que
a do TGI superior obteve pouca representatividade (1,8%). O comportamento mais
prevalente foi o penetrante (42,4%), sendo subdividido em apenas penetrante (27,4%) e
penetrante com acometimento perianal (16%), seguido do estenosante (30,7%) e do
“não estenosante e não penetrante” ou inflamatório (25,9%). Com relação à faixa etária
no diagnóstico, a correspondente entre 17 e 40 anos foi a mais prevalente, com 63,6%
do grupo, seguida de 30,4% com idade maior ou igual a 40 anos e de apenas 6% com
idade menor ou igual a 16 anos. Com relação a atividade da doença, a maioria estava em
remissão (68,2%) e 29,0% em atividade. A maioria dos pacientes não tinha histórico de
ressecção intestinal (HRI) (61,8%) e a proporção dos locais operados (intestino delgado,
cólon e ambos) foi semelhante, entre 11,5 e 12,4%. Entre o tratamento medicamentoso
predominou a azatioprina (69,1%), seguido de omeprazol (64,1%), mesalazina (49,8%),
ciprofloxacina (37,3%) e sulfasalazina (33,6%). Tais características dos pacientes e suas
distribuições entre os sexos encontram-se na Tabela 5.
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Tabela 5 – Características demográficas dos pacientes, separados por sexo

Idade (anos) (média ± desvio padrão)
Idade no diagnóstico
!16 anos
17-40 anos
"40 anos
Localização da doença*
Ileo terminal
Cólon
Ileo-cólon
Cólon + TGI superior
Ileo-cólon + TGI superior
Comportamento da doença**
Não estenosante e não penetrante
Estenosante
Penetrante
Penetrante + perianal
Ressecções intestinais
Intestino delgado
Intestino grosso
Intestinos delgado e grosso
Local indeterminado
Nenhuma
Atividade da doença***
Em remissão
Em atividade
Medicamentos utilizados
Azatioprina
Mesalazina
Sulfasalazina
Infliximabe
Prednisona
Cloroquina
Omeprazol
Metronidazol
Ciprofloxacina

Todos
Feminino
Masculino
(n=217)
(n=127)
(n=90)
n
%
n
%
n
%
42.4 ± 12.5 43.4 ± 12.8 40.9 ± 12.0
13
138
66

6.0%
63.6%
30.4%

9
76
42

7.1%
59.8%
33.1%

4
62
24

4.4%
68.9%
26.7%

78
24
109
1
3

36.3%
11.2%
50.7%
0.5%
1.4%

44
13
67
1
1

34.9%
10.3%
53.2%
0.8%
0.8%

34
11
42
2

38.2%
12.4%
47.2%
2.2%

55
65
58
34

25.9%
30.7%
27.4%
16.0%

32
36
32
24

25.8%
29.0%
25.8%
19.4%

23
29
26
10

26.1%
33.0%
29.5%
11.4%

27
25
27
4
134

12.4%
11.5%
12.4%
1.8%
61.8%

15
14
17
4
77

11.8%
11.0%
13.4%
3.1%
60.6%

12
11
10
57

13.3%
12.2%
11.1%
63.3%

148
63

68.2%
29.0%

83
41

65.4%
32.3%

65
22

72.2%
24.4%

150
108
73
42
35
10
139
53
81

69.1%
49.8%
33.6%
19.4%
16.1%
4.6%
64.1%
24.4%
37.3%

94
62
46
26
20
8
91
34
51

74.0%
48.8%
36.2%
20.5%
15.7%
6.3%
71.7%
26.8%
40.2%

56
46
27
16
15
2
48
19
30

62.2%
51.1%
30.0%
17.8%
16.7%
2.2%
53.3%
21.1%
33.3%

*não consta informação de 2 pacientes
**não consta informação de 5 pacientes
***não consta informação de 6 pacientes
TGI: trato gastrointestinal.

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL
Perfil energético-proteico
O peso médio dos pacientes com DC foi de 64,1 ± 14,4kg e o IMC de 23,8 ±
4,9kg/m2, ambos significativamente menores em relação às médias apresentadas pelos
controles. Pela distribuição entre as categorias do IMC, verifica-se que há mais
pacientes com baixo peso (10,6%) e com peso normal (54,4%) em relação aos controles
(1,6% e 34,9%, respectivamente), enquanto que o contrário se observa quanto à
distribuição para as categorias de pré-obesidade e obesidade, onde há mais controles em
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relação aos pacientes. Correspondente a isso, a composição corporal demonstra que os
pacientes têm maior proporção de massa magra em relação aos controles, assim como
menor proporção de massa de gordura. A dosagem de albumina esteve dentro dos
parâmetros normais em 95,1% dos pacientes com DC, havendo apenas 8 pacientes com
depleção leve e 1 com depleção moderada (Tabela 6).
Tabela 6 – Características nutricionais dos participantes
Peso (kg)
Altura (m)

Doença de Crohn
n
Média
DP
217
64.1 ± 14.4
217
1.64 ± 0.09

64§
64§

IMC (kg/m2)
Baixo peso
Eutrofia
Pré-obesidade
Obesidade

217
23
118
50
26

23.8 ± 4.9
10.6%
54.4%
23.0%
12.0%

64§
1
22
21
19

26.9 ± 4.8
1.6%
34.9%
33.3%
30.2%

Composição corporal (%)
Massa magra
Gordura corporal

217
217

75.9 ± 10.1
24.1 ± 10.1

62§
62§

71.4 ± 9.2
28.9 ± 10.0

Albumina (g/dl)
depleção moderada
depleção leve
normal

1
8
200

0.5%
4.3%
95.1%

n

0
0
65

Controles
Média
DP
73.2 ± 14.6
1.64 ± 0.09

100.0%

p
0.000*
0.580*
0.000*

0.000**

0.001*
0.001*

0.375**

IMC: Índice de massa corporal; DP: desvio padrão.
IMC para baixo peso: <18,5kg/m2; IMC para eutrofia: 18,5-24,99kg/m2; IMC para pré-obesidade: 25,029,99kg/m2; IMC para baixo peso: >30,0kg/m2.
Albumina para depleção moderada: 2,1-2,7g/dl; albumina para depleção leve: 2,8-3,4g/dl; albumina
normal: 3,4-4,8g/dl;
*Teste de Mann-Whitney
**Teste de Fisher
§
não consta informação de 1 controle para peso e altura e de 3 controles para composição corporal.

Pela Tabela 7 é possível observar as relações entre o estado nutricional e a
atividade da doença. O IMC médio dos pacientes em atividade foi maior em relação ao
dos pacientes em remissão (p=0,054), assim como a proporção de gordura corporal,
embora não tenha sido encontrada significância estatística. O padrão de distribuição da
proporção entre as categorias do IMC diferiram significativamente (p=0,024) entre os
pacientes em remissão e em atividade, onde a maioria em remissão (60,1%) estava com
o peso normal e aqueles em atividade apresentaram mais pacientes nas categorias de
pré-obesidade (31,8%) e obesidade (17,5%), restando apenas 38,1% em eutrofia.
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Tabela 7 – Características nutricionais dos pacientes de acordo com a
atividade da doença

IMC (kg/m2)
Baixo peso
Eutrofia
Pré-obesidade
Obesidade

Atividade da doença
em remissão
em atividade
n
Média
DP
n
Média
DP
23.4
±
4.6
63
24.8
±
5.4
148
15
10.1%
8
12.7%
89
60.1%
24
38.1%
30
20.3%
20
31.8%
14
9.5%
11
17.5%

Composição corporal (%)
Massa magra
Gordura corporal

148
148

76.5 ± 9.6
23.5 ± 9.6

63
63

74.3 ± 11.3
25.7 ± 11.3

p
0.054*

0.024**

0.182*
0.181*

IMC: Índice de massa corporal; DP: desvio padrão.
IMC para baixo peso: <18,5kg/m2; IMC para eutrofia: 18,5-24,99kg/m2; IMC para pré-obesidade: 25,029,99kg/m2; IMC para baixo peso: >30,0kg/m2.
Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI): em remissão: <150 pontos; em atividade: ≥150 pontos.
*Teste de Mann-Whitney
**Teste de Fisher
Não consta informação de atividade da doença de 11 pacientes.

O mesmo se observa com relação ao padrão de distribuição entre as categorias
do IMC dos pacientes com HRI e dos sem HRI, onde a maioria (63,3%) dos com HRI
está com o peso normal e aqueles sem HRI apresentam mais pacientes nas categorias de
pré-obesidade (28,4%) e obesidade (13,4%), restando apenas 48,5% em eutrofia, sendo
o IMC médio significativamente maior em relação ao dos pacientes com HRI (p=0,045)
(Tabela 8).
Tabela 8 – Características nutricionais dos pacientes de acordo com o
histórico de ressecção intestinal.

IMC (kg/m2)
Baixo peso
Eutrofia
Pré-obesidade
Obesidade

n
134
13
65
38
18

Composição corporal (%)
Massa magra
Gordura corporal

134
134

Ressecção intestinal
Não
Sim
Média
DP
n Média
DP
24.4 ± 5.0
79
23.1 ± 4.7
9.7%
10
12.7%
48.5%
50
63.3%
28.4%
11
13.9%
13.4%
8
10.1%
75.0 ± 9.5
25.0 ± 9.5

79
79

77.4 ± 11.1
22.6 ± 11.1

p
0.045*

0.056**

0.116*
0.116*

IMC: Índice de massa corporal; DP: desvio padrão.
IMC para baixo peso: <18,5kg/m2; IMC para eutrofia: 18,5-24,99kg/m2; IMC para pré-obesidade: 25,029,99kg/m2; IMC para baixo peso: >30,0kg/m2.
*Teste de Mann-Whitney
**Teste de Fisher
Não consta informação de ressecção intestinal de 4 pacientes.
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Não foram encontradas diferenças entre as variáveis do estado nutricional e as
categorias de duração da doença, localização da doença, do local das ressecções
intestinais e a PCR.

Perfil de vitaminas e minerais
Na análise bioquímica dos nutrientes, foram observadas baixas deficiências
nutricionais entre os pacientes para magnésio (3,2%), zinco (2,2%) e nenhuma para
ácido fólico e, entre os controles, nenhuma deficiência desses nutrientes foi encontrada.
Já para a vitamina B12 foi encontrada deficiência em ambos os grupos, sendo de 9,4%
entre os controles e de 19% entre os pacientes, representando uma tendência (p=0,082)
à maior prevalência entre os pacientes (Tabela 9), porém não diferindo entre aqueles
que suplementavam essa vitamina (n=17; 18,7%) e que não a suplementavam (n=18;
16,5%), sendo que há 45,2% (n=98) de pacientes usuários de suplemento de vitamina
B12.
O valor médio de ácido fólico dos pacientes (30,8 ± 41,6ng/ml) foi
significativamente maior (p=0,003) que o encontrado entre os controles (11,7 ±
3,4ng/ml) (Tabela 9), devido, provavelmente à média da taxa de suplementação dessa
vitamina entre os pacientes (n=94; 43,32%), embora mesmo o valor médio dos não
usuários de suplemento (22,3 ± 32,9ng/ml) ainda seja superior ao dos controles.
Os valores médios de 25-hidroxivitamina D (25-OHD) e as proporções de
insuficiência e deficiência não diferiram entre controles e pacientes (Tabela 9). Apenas
6 (2,9%) pacientes fazem uso de suplemento de vitamina D, e as médias comparadas
entre eles (21,8 ± 8,7ng/ml) e entre os não usuários (24,7 ± 10,8ng/ml) não diferiram
significativamente.
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Tabela 9 – Características nutricionais dos participantes relacionadas ao
perfil vitamínico
Vitamina B12 (pg/ml)
Deficiência

Doença de Crohn
n
Média
DP
200
492.0 ± 338.5
38
19.0%

n
64
6

Controles
Média
DP
426.9 ± 127.9
9.4%

0.082**

Ácido fólico (ng/ml)

196

30.8 ± 41.6

64

11.7 ± 3.4

0.003*

25-hidroxivitamina D (ng/ml)
Deficiência
Insuficiência

207
12
133

24.6 ± 10.7
5.9%
63.4%

62
2
45

22.9 ± 8.7
3.3%
73.8%

0.240*

p
0.583*

0.345**

DP: desvio padrão.
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos <240pg/ml e em idosos <110pg/ml; normal em
adultos 240-900pg/ml e em idosos 110-770pg/ml.
Valor de referência para ácido fólico normal: 4,2-19,9ng/ml.
Valores de referência para 25-hidroxivitamina D: para deficiência ≤10ng/ml; para insuficiência 10-30ng/ml;
suficiente 30-100ng/ml.
*Teste de Mann-Whitney
**Teste de Fisher
Não consta informação do nível sanguíneo de Vitamina B12 de 17 pacientes e de 1 controle.
Não consta informação do nível sanguíneo de ácido fólico de 21 pacientes e de 1 controle.
Não consta informação do nível sanguíneo de 25-hidroxivitamina D de 10 pacientes e de 3 controles.

Apesar de parecer que aqueles pacientes em remissão tenham apresentado níveis
médios de ácido fólico menores e das vitaminas B12 e 25-OHD maiores em relação aos
pacientes em atividade, como pode ser visualizado na Tabela 10, não foram
encontradas significâncias estatísticas. Ao avaliar a distribuição entre os pacientes com
deficiências nas vitaminas B12 e 25-OHD, aparenta-se também que haja mais pacientes
em remissão deficientes da primeira, em relação aos em atividade, uma vez que há
18,3% e 12,7%, respectivamente, porém não foi encontrada significância estatística,
assim como para as proporções de deficiências e insuficiências da 25-OHD (Tabela 10).
Tabela 10 – Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao
perfil vitamínico de acordo com a atividade da doença

Vitamina B12 (pg/ml)
Deficiência

Atividade da doença
em remissão
em atividade
n
Média
DP
n
Média
DP
136
502.6 ± 362.1
59
478.4 ± 288.1
27
18.2%
8
12.7%

Ácido fólico (ng/ml)

134

28.8 ± 41.5

57

25-hidroxivitamina D (ng/ml)
Deficiência
Insuficiência

137
7
86

25.1 ± 10.7
5.1%
62.8%

59
5
37

32.3

±

39.5

23.9 ± 11.2
8.5%
62.7%

DP: desvio padrão.
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos <240pg/ml e em idosos <110pg/ml;
normal em adultos 240-900pg/ml e em idosos 110-770pg/ml.
Valor de referência para Ácido fólico normal: 4,2-19,9ng/ml.
Valores de referência para 25-hidroxivitamina D: para deficiência ≤10ng/ml; para insuficiência 10-30ng/ml;
suficiente 30-100ng/ml.
Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI): em remissão: <150 pontos; em atividade: ≥150 pontos.
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Porém, quando os perfis dessas vitaminas foram comparados com os níveis de
PCR dos pacientes, pôde ser melhor visualizada a aparente piora do estado nutricional
na presença de inflamação. Naqueles pacientes com a PCR >3mg/l houve maior
proporção de pacientes com níveis sanguíneos insuficientes de 25-OHD (69,2%) e
menor de pacientes com níveis sanguíneos suficientes (25%) quando comparados com
as proporções encontradas nos pacientes com a PCR ≤3mg/l: houve 59% de
insuficiência e 34,7% de suficiência, como pode ser visto na Figura 2, porém nenhuma
significância estatística foi encontrada.
Figura 2 – Distribuição da proporção (em %) de
pacientes com deficiência, insuficiência e
suficiência de 25-hidroxivitamina D de acordo com
os níveis sanguíneos de Proteína C Reativa
categorizada pelo ponto de corte de 3mg/l

25OHD: 25-hidroxivitamina D.
PCR: Proteína C Reativa.
Valores de referência para 25-hidroxivitamina D: para deficiência ≤10ng/ml;
para insuficiência 10-30ng/ml; suficiente 30-100ng/ml.
Teste de Fisher, p=0,290.

Além de ter sido encontrada uma tendência (p=0,059) de correlação negativa
entre a PCR e os níveis sanguíneos de vitamina B12 (r=-0,13), o nível sanguíneo médio
dela foi significativamente menor (p=0,019) (464,0 ± 356,4pg/ml) entre os pacientes
com PCR >3mg/l em relação aos pacientes com PCR ≤3mg/l (524,2 ± 315,4pg/ml)
(Figura 3).
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Vitamina B12

Figura 3 – Comparação dos níveis sanguíneos de
vitamina B12 (em pg/ml) entre pacientes de
acordo com os níveis sanguíneos de Proteína C
Reativa categorizada pelo ponto de corte de 3mg/l

PCR: Proteína C Reativa.
PCR ≤3mg/l: mediana = 473pg/ml, desvio interquartil = 413 pg/ml; PCR
>3mg/l: mediana = 351 pg/ml, desvio interquartil = 287 pg/ml.
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos
<240pg/ml e em idosos <110pg/ml; normal em adultos 240-900pg/ml e em
idosos 110-770pg/ml.
Teste de Mann-Whitney, p=0,019.

Para o ácido fólico e a 25-OHD não foram encontradas correlações significativas
com a PCR.
Observa-se que o nível sanguíneo médio de vitamina B12 é menor entre aqueles
pacientes com localização colônica da doença (466,8 ± 193,0pg/ml) em relação às
médias dos pacientes com as localizações íleo-colônica (480,7 ± 321,8pg/ml) e ileal
(502,5 ± 370,8pg/ml), porém há uma maior proporção de deficiência dessa vitamina
entre aqueles com localização ileal (22,9%), enquanto foi encontrada 12,5% e 14,4%
naqueles com localização colônica e íleocolônica, respectivamente. Apesar disso, em
nenhum dos casos, comparação dos níveis sanguíneos e da proporção de deficiência, foi
encontrada significância estatística (Tabela 11).
O nível sanguíneo médio de ácido fólico foi menor entre aqueles pacientes com
localização ileal (24,7 ± 28,6ng/ml) e íleocolônica (32,2 ± 41,0ng/ml), comparando-as
com a colônica (43,3 ± 67,8ng/ml), porém também não foi encontrada nenhuma
significância estatística (Tabela 11).

35

Em relação à 25-OHD, não houve diferença entre seus níveis sanguíneos médios
e suas proporções de deficiência/insuficiência entre as categorias de localização da
doença (Tabela 11).
Tabela 11 – Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao perfil
vitamínico de acordo com a localização da doença

Vitamina B12 (pg/ml)
Deficiência

Íleo terminal
n Média
DP
70 502.5 ± 370.8
16
22.9%

Localização da doença
Cólon
n
Média
DP
n
24
466.8 ± 193.0
104
3
12.5%
15

Ácido fólico (ng/ml)

69

24.7 ± 28.6

24

43.3 ± 67.8

102

32.2 ± 41.0

25-hidroxivitamina D (ng/ml)
Deficiência
Insuficiência

73
2
50

24.8 ± 11.8
2.7%
68.5%

24
2
16

22.9 ± 10.2
8.3%
66.7%

103
8
60

25.0 ± 10.3
7.8%
58.3%

Íleo-cólon
Média
DP
480.7 ± 321.8
14.4%

DP: desvio padrão.
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos <240pg/ml e em idosos <110pg/ml; normal em adultos
240-900pg/ml e em idosos 110-770pg/ml.
Valor de referência para Ácido fólico normal: 4,2-19,9ng/ml.
Valores de referência para 25-hidroxivitamina D: para deficiência ≤10ng/ml; para insuficiência 10-30ng/ml; suficiente 30100ng/ml.

Além de haver maior proporção de deficiência da vitamina B12 nos pacientes
com HRI (23,0%), enquanto nos sem HRI foi de apenas 13,9%, foram também
encontrados níveis médios de ácido fólico e de vitamina B12 menores em relação aos
daqueles sem HRI, porém, tais diferenças não puderam ser demonstradas
estatisticamente, apenas uma tendência a menores níveis da B12 (p=0,097) (Tabela 12).
O nível sanguíneo médio e o padrão de distribuição entre insuficiência e
deficiência de 25-OHD não diferiram entre aqueles pacientes com HRI e sem HRI e
entre os locais da ressecção intestinal (Tabela 12).

36

Tabela 12 – Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao
perfil vitamínico de acordo com o histórico de ressecção intestinal
Ressecção intestinal
Não
Sim
Média
DP
n
Média
DP
513.3 ± 326.7
74
467.5 ± 361.4
13.9%
17
23.0%

Vitamina B12 (pg/ml)*
Deficiência

n
122
17

Ácido fólico (ng/ml)

121

34.1 ± 48.3

71

24.4 ± 26.1

25-hidroxivitamina D (ng/ml)
Deficiência
Insuficiência

126
6
79

25.0 ± 10.4
4.8%
62.7%

72
6
45

24.0 ± 11.3
8.3%
62.5%

DP: desvio padrão.
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos <240pg/ml e em idosos <110pg/ml;
normal em adultos 240-900pg/ml e em idosos 110-770pg/ml.
Valor de referência para Ácido fólico normal: 4,2-19,9ng/ml.
Valores de referência para 25-hidroxivitamina D: para deficiência ≤10ng/ml; para insuficiência 1030ng/ml; suficiente 30-100ng/ml.
*Teste de Mann-Whitney, p=0,097.

Aqueles pacientes com ressecção apenas do delgado e do delgado e cólon
apresentaram níveis médios menores de ácido fólico (20,6 ± 18,5ng/ml e 23,3 ±
22,2ng/ml, respectivamente) e de vitamina B12 (454,3 ± 393,5pg/ml e 465,9 ±
302,3pg/ml, respectivamente), quando comparados aos níveis daqueles com ressecção
do cólon (29,7 ± 35,7ng/ml e 483,6 ± 398,1pg/ml, respectivamente). Além disso,
pacientes com ressecção do intestino delgado apresentaram maior prevalência de
deficiência da vitamina B12, em relação aos outros grupos, como pode ser visualizado na
Figura 4. Porém nenhuma significância estatística foi encontrada em ambos os casos.
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Figura 4 – Distribuição da proporção (em %) de
pacientes com e sem deficiência de vitamina B12 de
acordo com o local da ressecção intestinal

Cólon
Íleo terminal
Íleo-cólon
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos <240pg/ml e
em idosos <110pg/ml; normal em adultos 240-900pg/ml e em idosos 110-770pg/ml.
Teste de Fisher, p=0,313.

Foi encontrada uma tendência para deficiência de 25-OHD de acordo com a
duração da doença, que pode ser visualizada pela Figura 5, onde, no gráfico à esquerda,
a mediana da duração da doença (em anos) é maior naqueles pacientes com deficiência,
comparando-se com a mediana da duração daqueles pacientes com insuficiência e
suficiência dessa vitamina e, no gráfico à direita, pode-se visualizar o aumento da
proporção de deficiência de acordo com as categorias de duração da doença (a cada 10
anos).
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Figura 5 – Comparação da duração da doença (em anos) entre pacientes de acordo com
as categorias de deficiência, insuficiência e suficiência de 25-hidroxivitamina D (gráfico
à esquerda) e distribuição da proporção (em %) de pacientes com deficiência,
insuficiência e suficiência de 25-hidroxivitamina D de acordo com a duração da doença,
categorizada a cada 10 anos (gráfico à direita)

25OHD: 25-hidroxivitamina D.
Valores de referência para 25-hidroxivitamina D: para deficiência ≤10ng/ml; para insuficiência 10-30ng/ml; suficiência 30100ng/ml.
Deficiência de 25-hidroxivitamina D: mediana = 13,85 anos, desvio interquartil = 14,78 anos; Insuficiência: mediana = 7,5 anos,
desvio interquartil = 9,45 anos; Suficiência: mediana = 7,45 anos, desvio interquartil = 10,0 anos. Teste de Tukey Não-Paramétrico,
p=0,072 entre deficiência e insuficiência; p=0,09 entre deficiência e suficiência; p=0.999 entre insuficiência e suficiência.
(gráfico à direita) Teste de Fisher, p=0,154.

Para a deficiência de vitamina B12 também parece haver uma tendência de
aumento de acordo com a duração da doença, com o crescimento sutil porém
progressivo da deficiência no gráfico de barras e a mediana da duração da doença
superior naqueles pacientes com deficiência, como pode ser verificado na Figura 6.
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Figura 6 – Distribuição da proporção (em %) de pacientes com e sem deficiência de
vitamina B12 de acordo com a duração da doença, categorizada a cada 10 anos (gráfico à
esquerda) e comparação da duração da doença (em anos) entre pacientes com e sem
deficiência de vitamina B12 (gráfico à direita)

(gráfico à esquerda) Teste de Fisher, p=0,732.
“Não” para deficiência de vitamina B12: mediana = 7,2 anos, desvio interquartil = 10,3 anos; “Sim” para deficiência de vitamina B12:
mediana = 8,8 anos, desvio interquartil = 10,6 anos. Teste de Mann-Whitney, p=0,511.
Valores de referência para Vitamina B12: para deficiência em adultos <240pg/ml e em idosos <110pg/ml; normal em adultos 240900pg/ml e em idosos 110-770pg/ml.

Perfil lipídico
Os níveis de CT e LDL foram significativamente menores entre os pacientes em
relação aos controles, enquanto que os níveis de HDL, VLDL e TG foram maiores.
Tanto para os níveis considerados limítrofes quanto considerados elevados, houve maior
proporção entre os controles para CT e LDL, porém tal diferença foi significativa
apenas para o LDL (p=0,0). Além disso, houve também menores níveis de HDL entre
os controles e maior proporção deles com níveis de HDL baixos, representativos de
risco coronariano elevado (23,1%) em relação aos pacientes (12,3%), porém, esse
padrão de distribuição não foi significativo. Embora tenha sido encontrada uma
tendência de maiores níveis de TG entre os pacientes (p=0,091), o padrão de
distribuição não foi diferente, assim como para o VLDL (Tabela 13).
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Tabela 13 – Características nutricionais dos participantes relacionadas
ao perfil lipídico
Doença de Crohn
n
Média
DP
204 163.9 ± 40.7
25
12.3%
4.4%
9

n
65
11
5

Controles
p
Média
DP
180.7 ± 35.5 0.001*
16.9%
0.281**
7.7%

HDL (mg/dl)
risco moderado
risco elevado

204
112
25

56.6 ± 15.6
54.9%
12.3%

65
37
15

51.1 ± 12.5 0.026*
56.9%
0.100**
23.1%

LDL (mg/dl)
limítrofe
alto

204
18
4

83.9 ± 34.4
8.8%
2.0%

65
13
3

109.9 ± 29.6 0.000*
20.0%
0.000**
4.6%

VLDL (mg/dl)
acima do normal

197
23

23.3 ± 12.3
11.7%

65
6

Triglicérides (mg/dl)
limítrofe
alto

204
27
27

121.7 ± 71.8
13.2%
13.2%

65
6
4

Colesterol total (mg/dl)
limítrofe
elevado

20.1 ± 9.4
9.2%

0.133*
0.295**

100.7 ± 46.7 0.091*
7.7%
0.210**
6.2%

HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; VLDL: Very Low Density Lipoprotein;
DP: desvio padrão.
Colesterol total limítrofe: 200-239mg/dl; colesterol total elevado: >240mg/dl; HDL risco moderado: 3555mg/dl em homens e 45-65mg/dl em mulheres; HDL risco elevado: <35mg/dl em homens e <45mg/dl
em mulheres; LDL limítrofe: 130-159mg/dl; LDL alto: ≥160mg/dl; VLDL acima do normal: ≥40mg/dl;
triglicérides limítrofe: 150-200mg/dl; triglicérides alto 200mg/dl.
*Teste de Mann-Whitney
**Teste de Fisher.

A Tabela 14 expõe o perfil lipídico dos pacientes de acordo com a atividade da
doença, onde pode se observar que não foi encontrada nenhuma diferença, tanto entre os
níveis sanguíneos dos lípides analisados, quanto em relação ao padrão de distribuição de
pacientes. Porém, ao se analisar com a PCR, foi encontrada uma tendência (p=0,066) de
correlação negativa para níveis sanguíneos de HDL (r=-0,13).
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Tabela 14 – Características nutricionais dos pacientes
relacionadas ao perfil lipídico de acordo com a atividade da
doença

Colesterol total (mg/dl)
limítrofe
elevado

Atividade da doença
em remissão
em atividade
n
Média
DP
n Média
DP
140 164.7 ± 40.7
58 163.4 ± 42.1
17
12.1%
11
19.0%
7
5.0%
2
3.4%

HDL (mg/dl)
risco moderado
risco elevado

140
81
14

56.7 ± 15.2
57.9%
10.0%

58
29
10

56.4 ± 16.5
50.0%
17.2%

LDL (mg/dl)
limítrofe
alto

140
13
3

84.5 ± 34.1
9.3%
2.1%

58
5
1

83.1 ± 35.4
8.6%
1.7%

VLDL (mg/dl)
acima do normal

134
16

23.1 ± 12.7
11.9%

57
7

24.3 ± 11.6
12.3%

Triglicérides (mg/dl)
limítrofe
alto

140
19
20

123.4 ± 77.8
13.6%
14.3%

58
8
7

121.2 ± 57.7
13.8%
12.1%

HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; VLDL: Very Low Density
Lipoprotein; DP: desvio padrão.
Colesterol total limítrofe: 200-239mg/dl; colesterol total elevado: >240mg/dl; HDL risco
moderado: 35-55mg/dl em homens e 45-65mg/dl em mulheres; HDL risco elevado: <35mg/dl
em homens e <45mg/dl em mulheres; LDL limítrofe: 130-159mg/dl; LDL alto: ≥160mg/dl;
VLDL acima do normal: ≥40mg/dl; triglicérides limítrofe: 150-200mg/dl; triglicérides alto
200mg/dl.

Os níveis de CT e LDL foram menores naqueles pacientes com acometimento
ileal (localização ileal e íleocolônica) em relação à localização colônica, sendo
significante entre a localização do íleo-terminal e a do cólon (p=0,009) para CT e entre
ambas localizações ileais em relação à colônica para LDL: íleo-terminal (p=0,003) e
íleo-cólon (p=0,036). Para os níveis de HDL, VLDL e TG não foram encontradas
diferenças entre as localizações da doença (Tabela 15).
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Tabela 15 – Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao perfil lipídico
de acordo com a localização da doença
Localização da doença
Cólon
Íleo-cólon
n
Média
DP
n
Média
DP
24
182.3 ± 45.1
105
165.7 ± 40.2
4
16.7%
17
16.2%
2
8.3%
4
3.8%

n
73
6
3

Íleo terminal
Média
DP
155.1 ± 37.0
8.2%
4.1%

HDL (mg/dl)
risco moderado
risco elevado

73
43
11

53.6 ± 14.1
58.9%
15.1%

24
13
2

57.2 ± 14.6
54.2%
8.3%

105
55
12

58.5 ± 16.6
52.4%
11.4%

LDL (mg/dl)
limítrofe
alto

73
5
1

78.5 ± 33.3
6.8%
1.4%

24
3
1

102.0 ± 35.7
12.5%
4.2%

105
9
2

83.2 ± 33.3
8.6%
1.9%

VLDL (mg/dl)
acima do normal

72
8

23.1 ± 11.3
11.1%

24
3

23.0 ± 11.7
12.5%

99
12

23.6 ± 13.2
12.1%

Triglicérides (mg/dl)
limítrofe
alto

73
10
9

118.1 ± 61.4
13.7%
12.3%

24
3
3

115.5 ± 58.7
12.5%
12.5%

105
14
15

126.4 ± 81.3
13.3%
14.3%

Colesterol total (mg/dl)
limítrofe
elevado

p
*
0.486**
***
0.184**
*
0.636**
***
0.914**
***
1.000**

HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; VLDL: Very Low Density Lipoprotein; DP: desvio padrão.
Colesterol total limítrofe: 200-239mg/dl; colesterol total elevado: >240mg/dl; HDL risco moderado: 35-55mg/dl em homens e
45-65mg/dl em mulheres; HDL risco elevado: <35mg/dl em homens e <45mg/dl em mulheres; LDL limítrofe: 130-159mg/dl;
LDL alto: ≥160mg/dl; VLDL acima do normal: ≥40mg/dl; triglicérides limítrofe: 150-200mg/dl; triglicérides alto 200mg/dl.
*Teste de Tukey Não-Paramétrico, p=0.009 para CT entre íleo-terminal e cólon; p=0.003 para LDL entre íleo-terminal e cólon;
p=0.036 para LDL entre íleo-cólon e cólon.
**Teste de Fisher.
***sem significância estatística.

Os pacientes com HRI apresentaram níveis significativamente menores de CT
(p=0,025) e LDL (p=0) em relação aos sem HRI, porém, o padrão de distribuição entre
as categorias de risco cardiovascular não diferiu para o CT, apenas para o LDL, com
mais pacientes sem HRI em risco cardiovascular, embora se trate de uma baixa
prevalência (8,0%) (Tabela 16).
Com relação aos níveis de TG e VLDL, a relação foi inversa, sendo os pacientes
com HRI que apresentaram os níveis mais elevados e maiores prevalências entre as
faixas de risco cardiovascular, ambos com significância estatística (Tabela 16).
Para os níveis de HDL, não foram encontradas diferenças entre os pacientes com
e sem HRI.
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Tabela 16 – Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao
perfil lipídico de acordo com o histórico de ressecção intestinal

Colesterol total (mg/dl)
limítrofe
elevado

n
125
19
6

Ressecção intestinal
Não
Sim
p
Média
DP
n
Média
DP
168.3 ± 38.3
75
156.7 ± 44.5 0.025*
15.2%
9
12.0%
0.826**
4.8%
4.0%
3

HDL (mg/dl)
risco moderado
risco elevado

125
63
19

55.9 ± 15.7
50.4%
15.2%

75
47
5

57.1 ± 15.5 0.482*
62.7%
0.651**
6.7%

LDL (mg/dl)
limítrofe
alto

125
8
2

91.0 ± 32.8
6.4%
1.6%

75
4
2

72.9 ± 34.4 0.000*
5.3%
0.004**
2.7%

VLDL (mg/dl)
acima do normal

122
9

21.3 ± 11.4
7.4%

71
14

26.6 ± 13.2 0.005*
0.044**
19.7%

Triglicérides (mg/dl)
limítrofe
alto

125
15
10

111.0 ± 69.9
12.0%
8.0%

75
10
17

139.1 ± 73.2 0.003*
13.3%
0.008**
22.7%

HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; VLDL: Very Low Density Lipoprotein;
DP: desvio padrão.
Colesterol total limítrofe: 200-239mg/dl; colesterol total elevado: >240mg/dl; HDL risco moderado: 3555mg/dl em homens e 45-65mg/dl em mulheres; HDL risco elevado: <35mg/dl em homens e <45mg/dl
em mulheres; LDL limítrofe: 130-159mg/dl; LDL alto: ≥160mg/dl; VLDL acima do normal: ≥40mg/dl;
triglicérides limítrofe: 150-200mg/dl; triglicérides alto 200mg/dl.
*Teste de Mann-Whitney.
**Teste de Fisher.

Entre os locais das ressecções intestinais, os pacientes com ressecção do
intestino delgado parecem apresentar menores níveis de CT e de LDL e maiores níveis
de TG e VLDL, porém não foi encontrada significância estatística (Tabela 17).
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Tabela 17 – Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao perfil lipídico
de acordo com o local da ressecção intestinal

Colesterol total (mg/dl)
limítrofe
elevado

n
25
1
0

Local da ressecção intestinal
Delgado
Cólon
Delgado + cólon
Média
DP
n
Média
DP
n
Média
DP
146.4 ± 32.8
23
159.4 ± 45.3
27
164.0 ± 52.5
4.0%
5
21.7%
3
11.1%
11.1%
0
3

HDL (mg/dl)
risco moderado
risco elevado

25
13
4

54.1 ± 13.1
52.0%
16.0%

23
17
1

54.3 ± 15.7
73.9%
4.3%

27
17
0

62.2 ± 16.7
63.0%
-

LDL (mg/dl)
limítrofe
alto

25
0
0

62.4 ± 22.0
-

23
2
0

78.8 ± 34.5
8.7%
-

27
2
2

77.6 ± 42.0
7.4%
7.4%

VLDL (mg/dl)
acima do normal

25
9

30.4 ± 15.0
36.0%

23
4

26.7 ± 12.4
18.2%

24
2

22.4 ± 10.8
8.3%

Triglicérides (mg/dl)
limítrofe
alto

25
3
9

152.0 ± 74.8
12.0%
36.0%

23
2
4

131.7 ± 61.9
8.7%
17.4%

27
5
4

133.5 ± 81.2
18.5%
14.8%

HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; VLDL: Very Low Density Lipoprotein; DP: desvio padrão.
Colesterol total limítrofe: 200-239mg/dl; colesterol total elevado: >240mg/dl; HDL risco moderado: 35-55mg/dl em homens e
45-65mg/dl em mulheres; HDL risco elevado: <35mg/dl em homens e <45mg/dl em mulheres; LDL limítrofe: 130-159mg/dl;
LDL alto: ≥160mg/dl; VLDL acima do normal: ≥40mg/dl; triglicérides limítrofe: 150-200mg/dl; triglicérides alto 200mg/dl.

Não foram encontradas diferenças entre a duração da doença o perfil lipídico.

Anemia
A prevalência de anemia entre os pacientes foi de 19,8%, significativamente
maior que a encontrada entre os controles (3,1%). Consequentemente, os níveis
sanguíneos de hemoglobina, hematócrito, ferritina, ferro e saturação de ferro também
foram significativamente menores entre os pacientes em relação aos controles. O
Volume Corpuscular Médio (VCM) foi significativamente maior nos pacientes em
relação aos controles, o que pode ser verificado pela proporção inexistente de
macrocitose entre os controles, embora haja apenas 6,5% dos pacientes nessa categoria
(Tabela 18).
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Tabela 18 - Características nutricionais relacionadas ao perfil de ferro e proporção
(em %) dos tipos de anemias dos participantes

Hemoglobina (g/dl)
Hematócrito (%)

n
213
213

Doença de Crohn
Média
DP
13.4 ± 1.7
40.9 ± 4.6

n
64
64

Controles
Média
DP
14.1 ± 1.2
41.9 ± 3.1

VCM (fL)
microcitose
macrocitose

213
14
14

89.9 ± 7.4
6.5%
6.5%

64
4
0

87.1 ± 4.8
6.3%
-

Ferritina (ng/ml)
Ferro (µg/dl)
CTLF (µg/dl)
Saturação ferro (%)

207
206
195
194

Anemia
Anemia por deficiência de ferro
sem inflamação
com inflamação
Anemia da doença crônica

43

19.8%

2

3.1%

0.000**

39
17
15

18.0%
7.8%
6.9%

10
1
1

15.6%
1.6%
1.6%

0.383**

108.3
84.7
304.8
28.1

±
±
±
±

140.4
46.6
62.1
15.2

63
63
63
63

125.4
96.6
313.5
31.6

±
±
±
±

103.3
31.8
47.6
11.6

p
0.002*
0.023*
0.000*
0.595**
0.023**
0.014*
0.002*
0.135*
0.007*

0.005**
0.075**

VCM: volume corpuscular médio; CTLF: capacidade total de ligação ao ferro; DP: desvio padrão.
Valores normais:
Hemoglobina: feminino 12-16 g/dl, masculino 13-18,1g/dl; hematócrito: feminino 35-47%, masculino 40-52%; VCM: 80100fL; ferritina: feminino 15-150ng/ml; masculino 30-400ng/ml; ferro: feminino 37-145mg/dl; masculino 59-158mg/dl; CTLF:
228-428 mg/dl; saturação de ferro: 20-40%.
VCM para microcitose: <80fl; para macrocitose: >100fl.
Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens.
Anemia por deficiência de ferro sem inflamação: Proteína C reativa ≤10mg/l + ferritina <30ng/ml; com inflamação: Proteína C
reativa >10mg/l + ferritina <100ng/ml.
Anemia da doença crônica: Proteína C reativa >10mg/l + ferritina >100ng/ml.
*Teste de Mann-Whitney.
**Teste de Fisher.

As proporções mais expressivas de anemia encontradas nos pacientes foram
naqueles em atividade da doença (22,2%) (Tabela 19) e naqueles com HRI (23,1%)
(Tabela 20). Entre os sexos, a prevalência da anemia foi maior entre o grupo feminino
nos pacientes (55,8%) e total nos controles (100%) (Tabela 21).
Tabela 19 - Proporção (em %) dos tipos de anemias dos pacientes de
acordo com a atividade da doença

Anemia
Anemia por deficiência de ferro
sem inflamação
com inflamação
Anemia da doença crônica

Atividade da doença
em remissão
em atividade
n
%
n
%
29
19.6%
14
22.2%

0.714

22
12
8

0.114
1.000
0.156

14.9%
8.1%
5.4%

15
7
7

23.8%
11.1%
11.1%

p*

Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens.
Anemia por deficiência de ferro sem inflamação: Proteína C reativa ≤10mg/l + ferritina <30ng/ml; com
inflamação: Proteína C reativa >10mg/l + ferritina <100ng/ml.
Anemia da doença crônica: Proteína C reativa >10mg/l + ferritina >100ng/ml.
Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI): em remissão: <150 pontos; em atividade: ≥150 pontos.
*Teste de Fisher.
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Tabela 20 - Características nutricionais relacionadas ao perfil de ferro e
proporção (em %) dos tipos de anemias dos pacientes de acordo com o histórico
de ressecção intestinal
Ressecção intestinal
Não
Sim
Média
DP
n
Média
DP
13.5 ± 1.8
78
13.3 ± 1.7
41.0 ± 4.6
78
40.9 ± 4.6

p

Hemoglobina (g/dl)
Hematócrito (%)

n
131
131

VCM (fL)
microcitose
macrocitose

131
131
131

Ferritina (ng/ml)
Ferro (µg/dl)
CTLF (µg/dl)
Saturação ferro (%)

127
126
120
119

Anemia
Anemia por deficiência de ferro
sem inflamação
com inflamação
Anemia da doença crônica

131

18.3%

78

23.1%

0.476**

27
14
12

20.9%
10.9%
9.3%

11
12
2

14.5%
15.4%
2.6%

0.271**

90.1 ± 7.3
6.1%
6.9%
108.8
85.1
298.9
29.1

±
±
±
±

78
78
78

147.9
42.9
56.8
14.6

0.418*
0.622*

89.4 ± 7.7
7.7%
6.4%

76
76
72
72

105.0
84.8
314.9
26.9

±
±
±
±

0.538*
0.776**
1.000**
0.516*

127.6
53.1
68.4
16.2

0.580*
0.026*
0.112*

0.389**
0.086**

VCM: volume corpuscular médio; CTLF: capacidade total de ligação ao ferro; DP: desvio padrão.
Valores normais:
Hemoglobina: feminino 12-16 g/dl, masculino 13-18,1g/dl; hematócrito: feminino 35-47%, masculino 40-52%; VCM:
80-100fL; ferritina: feminino 15-150ng/ml; masculino 30-400ng/ml; ferro: feminino 37-145mg/dl; masculino 59158mg/dl; CTLF: 228-428 mg/dl; saturação de ferro: 20-40%.
VCM para microcitose: <80fl; para macrocitose: >100fl.
Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens.
Anemia por deficiência de ferro sem inflamação: Proteína C reativa ≤10mg/l + ferritina <30ng/ml; com inflamação:
Proteína C reativa >10mg/l + ferritina <100ng/ml.
Anemia da doença crônica: Proteína C reativa >10mg/l + ferritina >100ng/ml.
*Teste de Mann-Whitney.
**Teste de Fisher.

Tabela 21 - Proporção (em %) dos tipos de anemias dos participantes de
acordo com o sexo
n

Doença de Crohn
%
p

n

Controles
%

p

Anemia
feminino
masculino

24
19

55.8%
44.2%

0.729*

2
0

100%
-

0.519*

32
7

82.1%
18.0%

0.001*

9
1

90.0%
10.0%

0.074*

Anemia por deficiência de ferro
feminino
masculino

Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens.
Anemia por deficiência de ferro sem inflamação: Proteína C reativa ≤10mg/l + ferritina <30ng/ml; com inflamação:
Proteína C reativa >10mg/l + ferritina <100ng/ml.
*Teste de Fisher.

A inflamação presente nos pacientes foi correlacionada com marcadores
bioquímicos relacionados ao metabolismo do ferro, demonstrando que a maioria deles é
afetado pela presença de inflamação. Pela Tabela 22 é possível verificar que os níveis
de hemoglobina, VCM, capacidade total de ligação ao ferro (CTLF), ferro e saturação
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de ferro são menores naqueles pacientes com PCR >3mg/l, sendo que, para esses dois
últimos exames também foram encontrados menores níveis nos pacientes em atividade
(75,7 ± 53,1mg/l; 25 ± 15%, respectivamente) comparados aos dos pacientes em
remissão (88,1 ± 42,8mg/l; 29,3 ± 15,1%, respectivamente). Pela Figura 7 é possível
observar as menores medianas de hemoglobina e saturação de ferro naqueles pacientes
com PCR >3mg/l

e em atividade, respectivamente. Além disso, foi encontrada

correlação negativa entre a PCR e os níveis sanguíneos desses marcadores:
hemoglobina (r=-0,17; p=0,013), VCM (r=-0,18; p=0,007), CTLF (r=-0,29; p=0), ferro
(r=-0,53; p=0) e saturação de ferro (r=-0,41; p=0).
Tabela 22 - Características nutricionais dos pacientes relacionadas ao
perfil de ferro de acordo com os níveis sanguíneos de Proteína C
Reativa, categorizada pelo ponto de corte de 3mg/l
PCR

Hemoglobina (g/dl)
Hematócrito (%)
VCM (fL)
Ferritina (ng/ml)
Ferro (µg/dl)
CTLF (µg/dl)
Saturação ferro (%)

n
100
100
100
99
98
94
93

!3mg/l
Média
13.7 ±
41.3 ±
90.5 ±
107.0 ±
102.3 ±
317.6 ±
32.2 ±

DP
1.7
4.4
8.1
124.6
44.3
57.1
13.9

n
113
113
113
108
108
101
101

>3mg/l
Média
13.2 ±
40.6 ±
89.3 ±
109.5 ±
68.8 ±
292.9 ±
24.5 ±

DP
1.7
4.7
6.7
154.0
43.0
64.5
15.4

p*
0.063
0.229
0.073
0.648
0.000
0.002
0.000

PCR: Proteína C Reativa; VCM: volume corpuscular médio; CTLF: capacidade total de ligação ao ferro;
DP: desvio padrão.
Valores normais:
Hemoglobina: feminino 12-16 g/dl, masculino 13-18,1g/dl; hematócrito: feminino 35-47%, masculino 4052%; VCM: 80-100fL; ferritina: feminino 15-150ng/ml; masculino 30-400ng/ml; ferro: feminino 37145mg/dl; masculino 59-158mg/dl; CTLF: 228-428 mg/dl; saturação de ferro: 20-40%.
*Teste de Mann-Whitney.
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Figura 7 - Comparação dos níveis sanguíneos de hemoglobina (em g/dl) entre pacientes
de acordo com os níveis sanguíneos de Proteína C Reativa categorizada pelo ponto de
corte de 3mg/l (gráfico à esquerda) e comparação dos níveis sanguíneos de saturação de
ferro (em %) entre pacientes de acordo com a atividade da doença (gráfico à direita)

PCR

Atividade da doença

PCR: Proteína C Reativa.
Valores normais:
Hemoglobina: feminino 12-16 g/dl, masculino 13-18,1g/dl; saturação de ferro: 20-40%.
Hemoglobina para Proteína C Reativa (PCR) ≤3mg/l: mediana = 13,7mg/l, desvio interquartil = 1,9mg/l; para PCR >3mg/l: mediana
= 13,4mg/l, desvio interquartil = 2,1mg/l. Teste de Mann-Whitney, p=0,063.
Saturação de ferro para atividade: mediana = 21,8%, desvio interquartil = 15,7%; para remissão: mediana = 27,5%, desvio
interquartil = 19,3%. Teste de Mann-Whitney, p=0,035.

Embora não tenha sido encontrada diferença significativa para a anemia e
atividade da doença, a PCR média dos pacientes com anemia (20,4 ± 33,3mg/l; n=43)
foi significativamente maior (p=0,008) em relação aos sem anemia (6,3 ± 9,2 mg/l;
n=170), havendo, por consequência, uma tendência (p=0,088; 24,8%) de maior
proporção de anemia em pacientes com PCR >3mg/l em relação aos com PCR ≤3mg/l
(15%) (Figura 8).
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Figura 8 - Distribuição da proporção (em %) de
pacientes com e sem anemia de acordo com os
níveis sanguíneos de Proteína C Reativa,
categorizada pelo ponto de corte de 3mg/l

Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens.
PCR: Proteína C reativa.
PCR ≤3mg/l; PCR >3mg/l
Teste de Fisher, p=0,088.

Já a anemia por deficiência de ferro foi encontrada em 56 (25,8%) pacientes,
enquanto apenas 11 (17,2%) controles apresentaram tal anemia (Tabela 18). Embora
não apresentando significância estatística, houve mais pacientes em atividade (n=22;
34,9%) com anemia por deficiência de ferro em relação aos pacientes em remissão
(n=34; 23%), porém não foram encontradas diferenças entre os pacientes com e sem
HRI e para as diferentes localizações da doença. Entre os sexos, a prevalência da
anemia por deficiência de ferro foi maior entre o feminino, tanto nos pacientes (n=32;
82,1%; p=0,001) quanto nos controles (n=9; 90%; p=0,074) (Tabela 21).
A anemia da doença crônica foi encontrada em 6,9% (n=15) dos pacientes,
sendo mais prevalente naqueles em atividade (n=7; 11,1%) em relação aos pacientes em
remissão (n=8; 5,4%) e naqueles sem HRI (n=12; 9,3%) em relação aos pacientes com
HRI (n=2; 2,6%) (Tabela 20).
Apesar de haver uma aparente maior prevalência de anemia em pacientes com
localização colônica (32%), não foi encontrada significância estatística, bem como
nenhuma outra diferença entre as localizações da doença e os parâmetros relacionados
ao metabolismos do ferro e de anemias foi observada (Figura 9).
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Figura 9 - Distribuição da proporção (em %) de
pacientes com e sem anemia de acordo com a
localização da doença

/."$*%

!"#$%&#'()*+"%

!"#$,-."$*%

Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens
Teste de Fisher, p=0,338.

Entre os locais das ressecções intestinais foi encontrado que há maior
prevalência de anemia naqueles pacientes com histórico de ressecção envolvendo
apenas o intestino delgado (30,8%), apresentando esses pacientes também, menores
níveis de hemoglobina no sangue em relação aos pacientes com histórico de ressecções
intestinais de outras localizações, porém, nenhuma significância estatística foi
encontrada (Figura 10).
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Figura 10 - Comparação dos níveis sanguíneos de hemoglobina (em g/dl) entre
pacientes de acordo com o local da ressecção intestinal (gráfico à esquerda) e
distribuição da proporção (em %) de pacientes com e sem anemia de acordo com o local
da ressecção intestinal (gráfico à direita)

Hemoglobina para Cólon: mediana = 14,2g/dl, desvio interquartil = 2g/dl; para Delgado: mediana = 12,85g/dl, desvio
interquartil = 2,5g/dl; para Delgado e Cólon: mediana = 13,4g/dl, desvio interquartil = 1,7g/dl. Teste de Tukey Não-Paramétrico,
(Delgado - Cólon) p= 0,409; (Delgado e cólon - Cólon) p= 0,536; (Delgado e cólon - Delgado) p= 0,828.
Anemia: hemoglobina <12g/dl em mulheres e <13g/dl em homens.
(gráfico à direita) Teste de Fisher, p=0,593.
Valores normais para hemoglobina: feminino 12-16 g/dl, masculino 13-18,1g/dl.

Analisando-se os fatores relacionados ao metabolismo do ferro com a duração da
doença, foram encontradas apenas correlações negativas para hemoglobina (r=-0,12;
p=0,093) e hematócrito (r=-0,18; p=0,011), como pode ser observado pela Figura 11,
onde ilustra que, após 10 anos de doença, o hematócrito tende a diminuir.
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Figura 11 - Comparação dos níveis sanguíneos
de hematócrito (em %) entre pacientes de acordo
com a duração da doença, categorizada a cada 10
anos

Valores normais para hematócrito: feminino 35-47%, masculino 40-52%.
Hematócrito para Duração da doença <10 anos: mediana = 41,9%, desvio
interquartil = 6,1%; para Duração da doença 10-20 anos: mediana =
39,85%, desvio interquartil = 4,25%; para Duração da doença 20-30 anos:
mediana = 40,2%, desvio interquartil = 4,65%; para Duração da doença
≥30 anos: mediana = 39,95%, desvio interquartil = 6,85%. Teste de
Spearman, p=0,011.

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR
Avaliação do consumo pela energia
O consumo energético (CE) médio dos pacientes foi de 1986,3 ± 595,9kcal e dos
controles 1701,8 ± 478,9kcal (p=0,003). Pelo cálculo da estimativa da necessidade
energética (ENE) houve mais controles (89,2%) com consumo abaixo de 0,9 da ENE
(razão CE/ENE) em relação aos pacientes (54,4%), enquanto que o contrário se
observou para os consumos entre 0,9 e 1,1 da ENE e acima de 1,1 da ENE (Figura 12).
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Figura 12 - Comparação do consumo energético (em kcal) entre os participantes
(gráfico à esquerda) e distribuição da proporção (em %) de participantes em cada
categoria de adequação energética, ≤0,9; 0,9-1,1; ≥1,1 (gráfico à direita)

Energia para Doença de Crohn: mediana = 1908,53kcal, desvio interquartil = 665,99kcal; para Controles: mediana = 1659,44kcal,
desvio interquartil = 651,26kcal. Teste de Mann-Whitney, p=0,003.
Adequação energética: ≤0.9: consumo menor ou igual a 0.9 da razão Consumo Energético/ Estimativa da Necessidade Energética;
0.9-1,1: consumo entre 0.9 e 1.1 da razão Consumo Energético/ Estimativa da Necessidade Energética; ≥1,1: consumo maior ou
igual a 1.1 da razão Consumo Energético/ Estimativa da Necessidade Energética.
(gráfico à direita) Teste de Fisher, p=0.
Referência para adequação: Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2001).

O consumo energético médio entre pacientes com HRI e sem HRI não diferiu,
porém os primeiros apresentaram maior prevalência de adequação energética (35,4%)
em relação aos últimos (20,9%), além do fato de que, houve 59,7% dos pacientes sem
HRI com consumo abaixo do adequado. Pela Figura 13, podem-se observar tais
distribuições no gráfico de barras e, no gráfico de correspondência, que há a tendência
dos pacientes com HRI (sim) consumirem dentro de 0,9-1,1 da ENE, uma vez que estão
próximos e no mesmo quadrante, enquanto que os pacientes sem HRI (não), estão no
mesmo quadrante e muito próximos da faixa de adequação abaixo de 0,9 da ENE.
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Figura 13 - Gráfico de correspondência da adequação energética, categorizada pela
participação da adequação em ≤0,9; 0,9-1,1; ≥1,1, de acordo com o histórico (Sim) ou
não (Não) de ressecção intestinal entre pacientes (gráfico à esquerda) e distribuição da
proporção (em %) de pacientes em cada categoria de adequação energética, ≤0,9; 0,91,1; ≥1,1 de acordo com o histórico (Sim) ou não (Não) de ressecção intestinal (gráfico
à direita)

Adequação energética: ≤0.9: consumo menor ou igual a 0.9 da razão Consumo Energético/ Estimativa da Necessidade Energética;
0.9-1,1: consumo entre 0.9 e 1.1 da razão Consumo Energético/ Estimativa da Necessidade Energética; ≥1,1: consumo maior ou
igual a 1.1 da razão Consumo Energético/ Estimativa da Necessidade Energética.
“Sim”: com histórico de ressecção intestinal; “Não”: sem histórico de ressecção intestinal.
Teste de Fisher, p=0,063.
Referência para adequação: Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2001).

Não foram encontradas diferenças entre o consumo energético e a atividade da
doença, níveis sanguíneos de PCR, localização da doença e duração da doença.

Avaliação do consumo por nutrientes e outros componentes alimentares
Em relação à recomendação da OMS, tanto os pacientes quanto os controles
tiveram baixa adequação ao consumo de carboidratos e de fibras, enquanto o contrário
foi observado para o consumo de lipídeos e de proteínas. Apenas um terço (31,8%) dos
pacientes teve consumo adequado para carboidratos, com média de participação relativa
ao consumo energético (PRCE) de 52,1 ± 5,7%kcal, valor abaixo da recomendação (5575%kcal), enquanto que os controles com consumo adequado foi de 24,3%. O consumo
médio de fibras ficou abaixo da recomendação de 25g para ambos os grupos, tendo uma
adequação de apenas 24,4% para os pacientes e de 29,7% para os controles. A PRCE
média de proteínas dos pacientes (17,5 ± 2,9%kcal), apesar de estar acima da
recomendação (10-15%kcal), foi significativamente (p=0,045) menor da média
encontrada nos controles (18,6 ± 3,1%kcal), assim como a distribuição entre os
consumos em relação à recomendação: ainda que 78,8% dos pacientes tenham
apresentado um consumo acima de 15%kcal, isso foi observado em quase todos os
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controles (94,6%; p=0,022). A PRCE média de lipídios ficou no limite superior da
recomendação (15-30%kcal), tanto para os pacientes (30,8 ± 4,1%kcal) quanto para os
controles (31,3 ± 4,6%kcal), apresentando uma proporção de controles com consumo
acima do recomendado levemente maior (62,2%) comparando-se com a dos pacientes
(55,8%) (Tabela 23).
O consumo médio de colesterol dos pacientes (258,5 ± 100,2mg) ficou dentro do
adequado (<300mg/dia), com 76,5% de adequação, não diferindo entre o dos controles,
com 73,0% de adequação e consumo médio de 230,0 ± 70,8mg (Tabela 23).
O consumo de ácidos graxos foi totalmente adequado para os monoinsaturados,
tanto para os pacientes quanto para os controles, porém o consumo médio foi maior
entre os controles (9,6 ± 1,9%kcal). O consumo médio dos poliinsaturados esteve dentro
do recomendado em ambos os grupos, porém foi significativamente menor nos
controles, uma vez que há 40,7% com consumo abaixo da recomendação, enquanto que
a maioria dos pacientes (73,4%) teve consumo adequado. Já para o consumo de ácidos
graxos saturados, não foi encontrada diferença no consumo médio e no padrão de
adequação ao consumo entre pacientes e controles, sendo que, em ambos os grupos,
metade dos pacientes ficaram dentro do consumo adequado e metade acima dele. Os
consumos dos ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6 tiveram proporções muito
diferentes em relação à adequação do consumo, tendo o primeiro uma inadequação
quase total entre os pacientes (91,7%) e total entre os controles. O segundo apresentou
mais pacientes com consumo acima (19,8% dos pacientes e apenas 2,7% dos controles)
e dentro do recomendado (67,7% dos pacientes e 56,8% dos controles), e menos
pacientes com consumo abaixo do adequado (12,4% dos pacientes e 40,5% dos
controles), comparado com 40,5% (p=0), refletindo-se na diferença dos consumos
médios, maior entre os pacientes (6,8 ± 1,5) quando comparado ao grupo controle (5,6 ±
1,4; p=0) (Tabela 23).
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Tabela 23 - Consumo médio e adequação do consumo de macronutrientes
e outros componentes alimentares entre os participantes

Carboidrato (%kcal)
abaixo
dentro

Doença de Crohn
n
Média
DP
217
52.1 ± 5.7
148
68.2%
69
31.8%

n
37
28
9

Controles
Média
DP
50.6 ± 5.9
75.7%
24.3%

Proteína (%kcal)
dentro
acima

217
46
171

17.5 ± 2.9
21.2%
78.8%

37
2
35

18.6 ± 3.1
5.4%
94.6%

Lipídio (%kcal)
dentro
acima

217
96
121

30.8 ± 4.1
44.2%
55.8%

37
14
23

31.3 ± 4.6
37.8%
62.2%

Fibras (g)
abaixo
dentro

217
164
53

21.2 ± 8.5
75.6%
24.4%

37
26
11

20.7 ± 9.2
70.3%
29.7%

Colesterol (mg)
dentro
acima

217
166
51

258.5 ± 100.2
76.5%
23.5%

37
27
10

230.0 ± 70.8
73.0%
27.0%

AGMI (%kcal)
dentro

217
217

8.3 ± 1.4
100.0%

37
37

9.6 ± 1.9
100.0%

0.000*

AGPI (%kcal)
abaixo
dentro
acima

217
36
163
18

7.6 ± 1.7
17.7%
73.4%
8.9%

37
11
26
0

6.6 ± 1.4
40.7%
59.3%
0.0%

0.001*

AGS (%kcal)
dentro
acima

217
110
107

10.0 ± 2.0
50.7%
49.3%

37
16
21

10.7 ± 2.6
43.2%
56.8%

Ômega 3 (%kcal)
abaixo
dentro

217
199
18

0.7 ± 0.2
91.7%
8.3%

37
37
0

0.6 ± 0.2
100.0%
0.0%

Ômega 6 (%kcal)
abaixo
dentro
acima

217
27
147
43

6.8 ± 1.5
12.4%
67.7%
19.8%

37
15
21
1

5.6 ± 1.4
40.5%
56.8%
2.7%

Recomendação

p
0.156*
0.443**
0.045*
0.022**
0.479*
0.591**
0.784*
0.540**
0.101*
0.678**

0.013**

0.137*
0.478**
0.000*
0.084**
0.000*
0.000**

AGMI: ácido graxo monoinsaturado; AGPI: ácido graxo poliinsaturado; AGS: ácido graxo saturado.
Recomendações de consumo: Carboidrato 55-75%kcal; Proteína 10-15%kcal; Lipídio 15-30%kcal; Fibras >25g;
Colesterol <300mg; AGMI <20%kcal; AGPI 6-10%kcal; AGS <10%kcal; Ômega 3 1-2%kcal; Ômega 6 58%kcal.
*Teste de Mann-Whitney.
**Teste de Fisher.
Referência para recomendação: Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2001).

O maior consumo de colesterol e menor de fibras foi associado com pacientes
em atividade, tanto avaliado pelo índice de atividade da doença quanto pela PCR
>3mg/l.
Além de ter sido encontrada uma correlação positiva significativa (p=0,006)
entre os níveis de PCR e o consumo de colesterol (r=0,19), pela Figura 14 é possível
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observar que há mais pacientes em atividade com consumo de colesterol acima de
300mg/dia, comparando-se com aqueles em remissão (p=0,057), e que a mediana do
consumo de colesterol de pacientes com valores de PCR acima de 3mg/l é maior em
relação à daqueles pacientes com PCR ≤3mg/l (p=0,025).
Figura 14 - Distribuição da proporção (em %) de pacientes em cada categoria de
adequação do consumo de colesterol, ≤300mg; >300mg, de acordo com a atividade da
doença (gráfico à esquerda) e comparação do consumo de colesterol (em mg) entre
pacientes de acordo com os níveis sanguíneos de Proteína C Reativa, categorizada pelo
ponto de corte de 3mg/l (gráfico à direita)

PCR: Proteína C Reativa.
Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI): em remissão: <150 pontos; em atividade: ≥150 pontos.
(gráfico à esquerda) Teste de Fisher, p=0,057
Consumo de colesterol para PCR ≤3mg/l = 240,33mg, desvio interquartil = 106,13mg; para PCR >3mg/l: mediana = 266,27mg,
desvio interquartil = 83,97mg. Teste de Mann-Whitney, p=0,025.
Recomendação do consumo diário de colesterol: <300mg.
Referência para recomendação: Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2003).

Para o consumo de fibras, no entanto, além de ter sido encontrada uma tendência
de correlação negativa (p=0,086) para os níveis de PCR (r=-0,12), observa-se pela
Figura 15 que pacientes em remissão e com PCR ≤3mg/l, embora tenham um consumo
abaixo do preconizado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006), de
25g por dia, comparando-se com pacientes em atividade e com PCR >3mg/l, tende a ser
maior.
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Figura 15 - Distribuição da proporção (em %) de pacientes em cada categoria de
adequação do consumo de fibras, ≤25g; >25g, de acordo com a atividade da doença
(gráfico à esquerda) e comparação do consumo de fibras (em g) entre pacientes de
acordo com os níveis sanguíneos de Proteína C Reativa, categorizada pelo ponto de
corte de 3mg/l (gráfico à direita)

PCR: Proteína C Reativa.
Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI): em remissão: <150 pontos; em atividade: ≥150 pontos.
(gráfico à esquerda) Teste de Fisher, p=0,151.
Consumo de fibras para PCR ≤3mg/l = 21,07g, desvio interquartil = 7,52g; para PCR >3mg/l: mediana = 19,67g, desvio interquartil
= 5,89g. Teste de Mann-Whitney, p=0,069.
Recomendação do consumo diário de fibras: >25g.
Referência para recomendação: Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006).

O consumo de colesterol foi também associado com a duração da doença, porém
sem associação com fibras, como observado anteriormente, mas sim, em conjunto com
o consumo de ácido graxo ômega 6. Pela Figura 16 observa-se que a participação de
pacientes com consumo de colesterol acima do recomendado tende a aumentar de
acordo com o aumento da duração da doença (p=0,071) e, para o consumo de ômega 6,
tende-se a aumentar a participação de pacientes com consumo adequado de acordo com
a duração da doença (p=0,041), embora isso não se observe com os pacientes que tem a
doença há mais de 30 anos.
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Figura 16 - Distribuição da proporção (em %) de pacientes em cada categoria de
adequação do consumo de colesterol, ≤300mg; >300mg, de acordo com a duração da
doença, categorizada a cada 10 anos (gráfico à esquerda) e distribuição da proporção
(em %) de pacientes em cada categoria de adequação do consumo de ácido graxo ômega
6, ≤5%kcal; 5-8%kcal; >8%kcal, de acordo com a duração da doença, categorizada a
cada 10 anos (gráfico à direita)

(gráfico à esquerda) Teste de Fisher, p=0,071.
Adequação do consumo de ômega 6: ≤5%kcal: abaixo do recomendado; 5-8%kcal: dentro do recomendado; >8%kcal: acima do
recomendado.
(gráfico à direita) Teste de Fisher, p=0,041.
Recomendação do consumo diário de colesterol: <300mg.
Referência para recomendação: Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2003).

A tendência de maior consumo de colesterol e de ômega 6 também podem ser
observadas naqueles pacientes sem HRI, como ilustram os gráficos de correspondência
da Figura 17, onde os baixos consumos associam-se aos pacientes com HRI, enquanto
que, para aqueles sem HRI, há associação de consumo acima de 300mg/dia de
colesterol e de consumo dentro do recomendado (5-8%kcal) de ômega 6 (p=0,076).
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Figura 17 - Gráfico de correspondência da adequação do consumo de colesterol,
categorizada pela média de consumo diário de ≤300mg ou >300mg, de acordo com o
histórico (Sim) ou não (Não) de ressecção intestinal entre pacientes (gráfico à esquerda)
e gráfico de correspondência da adequação do consumo de ácido graxo ômega 6,
categorizada pela participação relativa ao consumo energético médio diário de ≤5%kcal;
5-8%kcal ou >8%kcal, de acordo com o histórico (Sim) ou não (Não) de ressecção
intestinal entre pacientes (gráfico à direita)

“Sim”: com histórico de ressecção intestinal; “Não”: sem histórico de ressecção intestinal.
(gráfico à esquerda) Teste de Fisher, p=0,746.
Adequação do consumo de ômega 6: ≤5%kcal: abaixo do recomendado; 5-8%kcal: dentro do recomendado; >8%kcal: acima do
recomendado.
(gráfico à direita) Teste de Fisher, p=0,076.
Recomendação do consumo diário de colesterol: <300mg.
Referência para recomendação: Organização Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2003).

Pelo contrário, o maior consumo de fibras foi associado com pacientes sem HRI.
Pela Figura 18, vê-se que a mediana do consumo de fibras é maior nesses pacientes,
comparados com aqueles com HRI.
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Figura 18 – Comparação do consumo de fibras (em
g) entre os pacientes de acordo com o histórico (Sim)
ou não (Não) de ressecção intestinal

“Sim”: com histórico de ressecção intestinal; “Não”: sem histórico de ressecção
intestinal.
Consumo de fibras para “Não” = 21,28g, desvio interquartil = 8,46g; para “Sim”:
mediana = 19,48g, desvio interquartil = 5,06g. Teste de Mann-Whitney, p=0,075.
Recomendação do consumo diário de fibras: >25g.
Referência para recomendação: Guia Alimentar para a População Brasileira (MS,
2006).

A inadequação do consumo de micronutrientes foi alta e equivalente entre
pacientes e controles para vitamina D, vitamina E e cálcio. A inadequação do consumo
foi maior nos pacientes para vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12,
vitamina C, selênio e zinco (Figura 19).
Comparando-se a inadequação do consumo entre os pacientes em atividade e em
remissão, houve maior proporção de inadequação do consumo daqueles em atividade
para vitamina B3, vitamina B12, ferro, magnésio, selênio e zinco (Figura 19). Para a
maioria dos micronutrientes a inadequação do consumo não diferiu entre os sexos, com
exceção do ácido fólico (66% para as mulheres e 31% para os homens) e do ferro (44%
para as mulheres e 10% para os homens).
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Figura 19 – Distribuição da proporção (em %) de inadequação do consumo de
micronutrientes entre os participantes (gráfico à esquerda) e distribuição da proporção
(em %) de inadequação do consumo de micronutrientes entre pacientes de acordo com a
atividade da doença (gráfico à direita)
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Ác. Fólico: Ácido Fólico; Vit.: Vitamina.
Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI): em remissão: <150 pontos; em atividade: ≥150 pontos.
Referência para recomendação: INSTITUTE OF MEDICINE (IOM, 1998; 2000; 2002; 2005).

Avaliação do consumo por grupos alimentares
Tanto entre os pacientes quanto entre os controles, houve uma expressiva
proporção de consumo abaixo do recomendado para alimentos dos grupos dos “cereais,
tubérculos e raízes”, frutas, hortaliças e lácteos, enquanto que o contrário foi observado
para o consumo acima do recomendado em alimentos dos grupos das “carnes e ovos”,
“açúcar e doces”, “óleos e gorduras”, apresentando PRCE de “frutas, verduras e
legumes” de 7,23 ± 6,26%kcal entre os pacientes e de 7,96 ± 7,33%kcal entre os
pacientes (sem diferença estatística), e de “açúcar e doces”, 9,56 ± 6,88%kcal e 13,0 ±
9,83%kcal (p=0,053), respectivamente (Tabela 24).
A proporção de pacientes com consumo dentro do recomendado, apesar de baixa,
foi maior em relação a dos controles para os grupos dos “cereais, tubérculos e raízes”
(17,1% de pacientes e 8,1% de controles), hortaliças (36,4% de pacientes e 13,5% de
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controles) e lácteos (10,6% de pacientes e 5,4% de controles) e “leguminosas e
sementes” (16,1% de pacientes e 5,4% de controles) (Tabela 24).
Em ambos os grupos, apesar de haver altas prevalências de alto consumo de
alimentos do grupo dos “óleos e gorduras”, 97,7% dos pacientes consumiram acima do
recomendado, enquanto que 78,4% dos controles se encontraram nessa faixa (p=0,0)
(Tabela 24).
Tabela 24 - Consumo médio e adequação do consumo de grupos alimentares (em
porções alimentares) entre os participantes
Cereais, tubérculos e raízes (porções)
abaixo
dentro
acima

Doença de Crohn
n
Média
DP
217
5.3 ± 2.2
132
60.8%
37
17.1%
48
22.1%

n
37
32
3
2

Controles
Média
DP
3.8 ± 1.5
86.5%
8.1%
5.4%

Frutas (porções)
abaixo
dentro

217
177
40

1.5 ± 1.5
81.6%
18.4%

37
30
7

1.6 ± 1.9
81.1%
18.9%

Hortaliças (porções)
abaixo
dentro

217
138
79

2.3 ± 1.2
63.6%
36.4%

37
32
5

1.6 ± 1.0
86.5%
13.5%

Lácteos (porções)
abaixo
dentro
acima

217
185
23
9

1.4 ± 1.2
85.3%
10.6%
4.2%

37
34
2
1

1.2 ± 1.0
91.9%
5.4%
2.7%

Leguminosas e sementes (porções)
abaixo
dentro
acima

217
81
35
101

1.4 ± 1.3
37.3%
16.1%
46.5%

37
16
2
19

2.0 ± 2.1
43.2%
5.4%
51.4%

Carnes e ovos (porções)
abaixo
dentro
acima

217
22
38
157

1.8 ± 1.0
10.1%
17.5%
72.4%

37
5
7
25

1.6 ± 0.8
13.5%
18.9%
67.6%

Açúcar e doces (porções)
dentro
acima

217
85
132

1.7 ± 1.4
39.2%
60.8%

37
11
26

2.1 ± 2.1
29.7%
70.3%

Óleos e gorduras (porções)
dentro
acima

217
5
212

3.5 ± 1.7
2.3%
97.7%

37
8
29

2.2 ± 1.1
21.6%
78.4%

Recomendação

p
0.000*
0.008**

0.930*
0.741**
0.001*
0.020**
0.441*
0.713**

0.387*
0.234**

0.444*
0.682**

0.489*
0.359**
0.000*
0.000**

*Teste de Mann-Whitney.
**Teste de Fisher.
Recomendação de consumo de alimentos por grupo: “Cereais, Tubérculos e Raízes: 6 porções; Frutas: ≥3porções; Hortaliças:
≥3 porções; Lácteos: 3 porções; “Leguminosas e Sementes”: 1 porção; “Carnes e Ovos”: 1 porção; “Açucares e Doces: <1
porção; “Óleos e Gorduras”: <1 porção.
Referência para recomendação: Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006).

Além do expressivo baixo consumo de alimentos dos grupos das frutas,
hortaliças e lácteos, é importante ressaltar que, dentro da categoria “abaixo do
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recomendado” estão inclusos os consumos nulos desses alimentos sendo que, no grupo
das frutas, houve a maior participação, sendo encontrados 33 (15%) pacientes e 9
controles (24%) com consumo médio diário nulo de frutas (Figura 20).
Figura 20 – Distribuição da proporção (em %) de pacientes
em cada categoria de adequação do consumo de frutas, nulo;
abaixo ou dentro da recomendação (gráfico à esquerda) e
distribuição da proporção (em %) de controles em cada
categoria de adequação do consumo de frutas, nulo; abaixo
ou dentro da recomendação (gráfico à direita)
Controles

Doença de Crohn
15%

18%

66%

19%

24%

57%

Consumo
Consumo
nulo nulo
Abaixo da recomendação

Dentro da recomendação

Consumo nulo: 0 porção; abaixo da recomendação: <3 porções; dentro da recomendação:
≥3 porções.
Referência para adequação: Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006).

Não foi observada nenhuma diferença de consumo entre os pacientes em
remissão e em atividade da doença, porém, ao se analisar pela PCR, foi encontrada uma
correlação positiva significativa para o consumo do grupo das “carnes e ovos” (r=0,17;
p=0,014), que pode ser visualizada pela Tabela 25, onde apresenta a diferença
significativa (p=0,006) de consumo desses alimentos entre os pacientes com PCR
>3mg/l (2,0 ± 1,1 porções) e com PCR ≤3mg/l (1,6 ± 0,7 porções).
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Tabela 25 - Consumo médio de grupos alimentares (em porções
alimentares) entre os pacientes de acordo com os níveis sanguíneos
de Proteína C Reativa, categorizada pelo ponto de corte de 3mg/l
PCR

Cereais, tubérculos e raízes (porções)
Frutas (porções)
Hortaliças (porções)
Lácteos (porções)
Leguminosas e sementes (porções)
Carnes e ovos (porções)*
Açúcar e doces (porções)
Óleos e gorduras (porções)

!3mg/l (n=100)
Média
DP
5.3 ± 2.3
1.7 ± 1.8
2.3 ± 1.2
1.4 ± 1.1
1.5 ± 1.4
1.6 ± 0.7
1.9 ± 1.6
3.6 ± 1.8

>3mg/l (n=113)
Média
DP
5.2 ± 2.2
1.3 ± 1.2
2.2 ± 1.2
1.4 ± 1.2
1.3 ± 1.2
2.0 ± 1.1
1.7 ± 1.2
3.4 ± 1.6

PCR: Proteína C Reativa.
DP: desvio padrão.
*Teste de Mann-Whitney, p=0,006.
Recomendação de consumo de alimentos por grupo: “Cereais, Tubérculos e Raízes: 6 porções; Frutas:
≥3porções; Hortaliças: ≥3 porções; Lácteos: 3 porções; “Leguminosas e Sementes”: 1 porção; “Carnes
e Ovos”: 1 porção; “Açucares e Doces: <1 porção; “Óleos e Gorduras”: <1 porção.
Referência para recomendação: Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006).

Entre os pacientes sem HRI, observa-se que o consumo de alimentos dos grupos
das “leguminosas e sementes” e das “carnes e ovos” é maior em relação ao dos
pacientes com HRI (Figura 21).
Figura 21 - Comparação do consumo de alimentos do grupo das “leguminosas e
sementes” (em porções alimentares) entre os pacientes de acordo com o histórico (Sim)
ou não (Não) de ressecção intestinal (gráfico à esquerda) e comparação do consumo de
alimentos do grupos das “carnes e ovos” (em porções alimentares) entre os pacientes de
acordo com o histórico (Sim) ou não (Não) de ressecção intestinal (gráfico à direita)

Consumo de porções de alimentos do grupos das “Leguminosas e Sementes” para “Não” = 1,17 porções, desvio interquartil = 1,45
porções; para “Sim”: mediana = 0,9 porções, desvio interquartil = 1,31 porções. Teste de Mann-Whitney, p=0,023.
Consumo de porções de alimentos do grupos das “Carnes e Ovos” para “Não” = 1,65 porções, desvio interquartil = 1,23 porções;
para “Sim”: mediana = 1,5 porções, desvio interquartil = 1,07 porções. Teste de Mann-Whitney, p=0,098.
Recomendação de consumo de alimentos do grupos das “Leguminosas e Sementes”: 1 porção; das “Carnes e Ovos”: 1 porção.
Referência para recomendação: Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006).
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Não foram observadas diferenças no consumo dos alimentos separados em
grupos alimentares entre os pacientes com relação a localização da doença e duração da
doença.
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DISCUSSÃO

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL
Perfil energético-proteico
A média do estado nutricional dos pacientes avaliado pelo IMC neste trabalho
foi de 24kg/m2, estando de acordo com o apresentado na literatura, com trabalhos
semelhantes, variando em torno da classificação de eutrofia (18,5-24,99kg/m2), uma vez
que a proporção de pacientes nessa categoria costuma ser maior que 50% (Thornton et
al., 1979; Capristo et al., 1998a; Geerling et al., 1998, 2000; Jahnsen et al., 2002, 2003;
McCarthy et al., 2005; Filippi et al., 2006; Hass et al., 2006; Salviano et al., 2007;
Sousa-Guerreiro et al., 2007, Vagianos et al., 2007; Benjamin et al., 2008, 2011; Souza
MM et al., 2008; Valentini et al., 2008; Bin et al., 2010; Rocha et al., 2009; Mijac et al.,
2010; Bours et al., 2011). Apesar disso, o IMC dos pacientes foi significativamente
menor em relação aos controles, o que também é apresentado em outros trabalhos
semelhantes (Capristo et al., 1998a; Tajika et al., 2004; Reimund et al., 2005; SousaGuerreiro et al., 2007; Benjamin et al., 2008, 2011; Joseph et al., 2009). Embora pouco
publicada em outros trabalhos, a distribuição da proporção entre as categorias do IMC,
pode-se ver pelos nossos resultados que o menor IMC médio dos pacientes se deve à
maior proporção deles em eutrofia e baixo peso e à maior proporção de controles nas
categorias de sobrepeso (pré-obesidade e obesidade), o que também foi observado por
Sousa-Guerreiro et al. (2007), embora a diferença mais expressiva estivesse apenas na
categoria de obesidade (8% de pacientes e 24% de controles), não apresentando grande
diferenças entre pacientes e controles quanto às categorias de eutrofia e pré-obesidade,
sendo, uma provável razão para isso, os pacientes estarem todos em remissão, o que
difere da nossa amostra, composta por pacientes em remissão e em atividade. Embora
não tenham comparado com controles, outros trabalhos semelhantes ao nosso
mostraram resultados concordantes quanto à distribuição entre as categorias do IMC:
Bin et al. (2010) encontraram em pacientes em remissão ambulatoriais de Porto Alegre,
7% de baixo peso, 56% de eutrofia, 25% de pré-obesidade e 12% de obesidade,
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enquanto que Steed et al. (2009), na Escócia, 3% de baixo peso, 45% de eutrofia, 34%
de pré-obesidade e 18% de obesidade.
A composição corporal dos nossos pacientes foi significativamente diferente dos
controles, apresentando mais proporção de massa magra que de gordura, dados
concordantes com os do IMC, uma vez que este é um instrumento importante na
avaliação da prevalência de sobrepeso e obesidade por ter uma relação direta com a
massa de gordura corporal total (Navarro e Marchini, 2000; WHO, 2003). Há na
literatura, alguns trabalhos que também descrevem esse desequilíbrio nutricional dos
pacientes com DC, tanto quando são comparados com controles saudáveis (Capristo et
al., 1998a, 1998b; Jahnsen et al., 2003; Filippi et al., 2006; Sousa-Guerreiro et al., 2007;
Benjamin et al., 2008; Valentini et al., 2008), quanto quando comparados com pacientes
com RCUI (Capristo et al., 1998b; Jahnsen et al., 2003; Vagianos et al., 2007),
sugerindo-se a importância de se avaliar individualmente e continuamente o paciente,
uma vez que a composição corporal reflete seu estado de saúde, por compreender o seu
balanço de energia e nutrientes e os potenciais riscos relacionados a perda de
componentes (massa magra ou de gordura) ou ao excesso de gordura corporal.
Nos nossos resultados, o IMC dos pacientes em atividade foi significativamente
maior daqueles em remissão, devido à maior distribuição deles nas categorias de préobesidade e obesidade, porém não foi observada diferença na composição corporal.
Entre outros trabalhos que relacionaram o IMC e a composição corporal com a
atividade da doença, Reimund et al. (2005) e Benjamin et al. (2008) encontraram
menores valores de IMC em pacientes em atividade em relação aos Em remissão, e
outros três grupos (Geerling et al., 1998; Rocha et al., 2009; Benjamin et al., 2011)
encontraram associações negativas entre IMC e a porcentagem de gordura corporal para
a atividade da doença, dados que diferem dos encontrados nesse presente trabalho,
embora outros não tenham encontrado quaisquer associação entre composição corporal
e atividade da doença (Aghdassi et al., 2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007;
Hengstermann et al., 2008; Valentini et al., 2008). Apesar de não haver concordância
geral a esse respeito, dados sugerem que, em conjunto com a epidemia global de
obesidade, os pacientes com DC também têm apresentado aumento progressivo no IMC
nos últimos anos, inclusive com o aumento nas taxas de sobrepeso e obesidade (SousaGuerreiro et al., 2007; Hartman et al., 2009), e isso se relaciona intimamente com a
atividade da doença. Pacientes com DII, bem como aqueles com obesidade mórbida,
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tem níveis elevados de IL-6 e de TNF-α, moléculas que são produzidas dentro dos
adipócitos ou dos macrófagos e por linfócitos que infiltram a gordura mesentérica e que
parecem ser responsáveis pelo estado inflamatório subclínico (Karmiris et al., 2006;
Karagiannides e Pothoulakis, 2009; Bertin et al., 2010). Outros dois trabalhos sugerem
possíveis complicações: Hass et al. (2006) em análise retrospectiva de 148 prontuários
do Hospital Universitário da Pensilvância, observaram que o IMC >25kg/m2 no
diagnóstico era um fator preditor de cirurgia precoce e de possivelmente, uma terapia
mais agressiva; Blain et al. (2002), em trabalho com 2065 pacientes, mostrou que,
aqueles com IMC >30 kg/m2 apresentavam maior incidência de doença perianal (35%
entre obesos e 24% entre não obesos), maior taxa de recaídas (OR 1,50) e maior
frequência de hospitalizações (OR 2,35) em relação aos não obesos.
Sendo assim, apesar da DC ser conhecida por promover a perda de peso, pode se
considerar a possibilidade desses pacientes estarem vivendo uma fase de transição do
estado nutricional, da mesma forma que a população brasileira em geral tem vivido nas
últimas décadas, com aumento importante das taxas de sobrepeso e obesidade (IBGE,
2011) e, por conta disso, seria importante considerar o potencial risco nutricional a que
pacientes com sobrepeso/obesidade possam estar expostos, uma vez que não se refere
apenas à menor proporção de massa magra, cuja redução tem como causas o estado
inflamatório, que influencia a degradação protéica muscular, a inapetência, a má
absorção, e o aumento da demanda energética (Griffiths, 2003; Hartman et al., 2009;
Hwang et al., 2012), mas também ao consequente aumento proporcional de gordura
corporal que, embora seja um tecido de reserva energética importante, em excesso, pode
contribuir para um aumento na atividade da doença (Sewter et al., 1999; Alexandraki et
al., 2006) ou para a manutenção dela, acarretando negativamente na qualidade de vida
do paciente.
Nossos resultados mostraram que os pacientes com histórico de ressecções
intestinais têm menor IMC em relação aos sem histórico, devido a haver maior
proporção deles na categoria de eutrofia e baixo peso e menor proporção nas de préobesidade e obesidade. Apesar de ser um resultado esperado, uma vez que pacientes
com histórico de ressecção intestinal possam estar mais vulneráveis a ter má absorção
intestinal, outros trabalhos que avaliaram o IMC e/ou a composição corporal não
encontraram diferenças entre os pacientes com e sem histórico de ressecções intestinais
(Sousa-Guerreiro et al., 2007; Vagianos et al., 2007; Valentini et al., 2008).

70

Em relação às outras categorias avaliadas, como a localização e a duração da
doença, não foram encontradas associações com os marcadores do estado nutricional,
estando de acordo com o encontrado na literatura (Capristo et al., 1998a; Jahnsen et al.,
2003; Sousa-Guerreiro et al., 2007; Vagianos et al., 2007; Valentini et al., 2008).

Perfil de vitaminas e minerais
Os resultados de proporções de deficiências nutricionais na literatura são muito
variados, mesmo para cada nutriente avaliado. Para os nutrientes avaliados neste
presente trabalho, as baixas taxas de deficiências foram encontradas para magnésio,
zinco e nenhuma para ácido fólico, sendo mais expressivas para as vitaminas B12 e D. O
magnésio e o zinco, que neste trabalho apresentaram baixas taxas de deficiências (3% e
2%, respectivamente), têm sido encontrados na literatura entre 2%-29% e 4%-65%,
respectivamente (Filippi et al., 2006; Vagianos et al., 2007; Valentini et al., 2008). O
ácido fólico, que tanto neste trabalho quanto no de Vagianos et al. (2007) não foi
encontrada deficiência, variou entre 1% e 25% (Filippi et al., 2006; Valentini et al.,
2008). A vitamina B12, que neste trabalho foi de 19%, é encontrada entre 10% e 35%
(Filippi et al., 2006; Vagianos et al., 2007; Headstrom et al., 2008; Valentini et al.,
2008). Os valores de referência utilizados nesse trabalho para avaliar a deficiência e a
insuficiência de vitamina D (pelos níveis de 25-OHD) foram os mesmos empregados no
Laboratório Central do HCFMUSP, ≤10ng/ml e 10-30ng/ml, respectivamente, cujas
taxas encontradas foram de 6% e 63%, respectivamente. Siffledeen et al. (2003)
utilizaram esses mesmos critérios em 242 pacientes canadenses e encontraram a taxa de
8% de deficiência, porém, no Japão, em 33 pacientes, Tajika et al. (2004) encontraram
27%, taxa semelhante a de outros trabalhos que utilizam um ponto de corte mais
exigente para a deficiência de vitamina D, <20ng/ml. Desses, a deficiência tem variado
entre 25%, em 39 pacientes com DC de Curitiba (Souza HN et al., 2008) e 79%, em 34
pacientes com DC indianos (Joseph et al., 2009), tendo outros trabalhos apresentado
valores intermediários (entre 27% e 64%) (Jahnsen et al., 2002; Siffledeen et al., 2003;
Tajika et al., 2004; McCarthy et al., 2005; Vagianos et al., 2007; Souza HN et al., 2008;
Joseph et al., 2009; Farraye et al., 2011; Kelly et al., 2011; Ulitsky et al., 2011; Suibhne
et al., 2012); e a insuficiência (20-30ng/ml), variado entre 12% e 47% (Souza HN et al.,
2008; Joseph et al., 2009). Porém, para fins de comparação, utilizando-se o mesmo
ponto de corte de <20ng/ml para deficiência e entre 20-30ng/ml para insuficiência,
teremos nesse trabalho 33% e 37%, respectivamente, ainda abaixo do encontrado em
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trabalhos internacionais para a deficiência de vitamina D. Com exceção dos pontos de
corte diferentes entre os trabalhos citados para a vitamina D, não houve muita diferença
nos valores de referência utilizados para os outros nutrientes, não sendo, portanto, esse
o provável motivo para as amplas variações dos resultados. Tais resultados podem
variar por outras características que possam afetar o estado nutricional desses
micronutrientes, como a inflamação do íleo distal, desenvolvimento de fístulas,
crescimento bacteriano anormal no intestino delgado (D’Odorico et al., 2001), ingestão
de alimentos fonte, exposição à luz solar (para a vitamina D), medicamentos utilizados,
uso de suplementos nutricionais, perfil da doença (localização e comportamento),
presença de cirurgias, aumento da demanda pelo organismo, presença de sintomas
relacionados à atividade da doença etc. Tudo isso pode estar intrínseco na característica
da amostra populacional estudada, havendo apenas pacientes em remissão, ou em
diferentes graus de atividade da doença. Há dois, dos trabalhos citados, que analisaram
apenas pacientes em remissão: Filippi et al. (2006), com 54 pacientes ambulatoriais, na
França e Valentini et al. (2008) com 94 pacientes ambulatoriais em trabalho
multicêntrico entre Alemanha, Áustria e Itália. Já Vagianos et al., 2007, analisaram uma
amostra mista de pacientes ambulatoriais no Canadá, com 62% dos 84 pacientes, em
remissão, sendo uma amostra populacional mais semelhante, pelo menos em relação à
atividade da doença, com a desse presente trabalho, em que há 68% dos 217 pacientes
em remissão, embora não tenham apresentado resultados muito semelhantes, pois, como
citado anteriormente, o estado nutricional pode ser condicionado por muitas variáveis.
Normalmente, mais de 95% das vitaminas e minerais alimentares são absorvidos
no intestino delgado proximal, frequentemente pelo jejuno. A exceção é a vitamina B12,
que se liga ao fator intrínseco e é absorvida no íleo terminal. O íleo distal também
absorve ácidos biliares, que são críticos para a absorção de gorduras e vitaminas
lipossolúveis (Hwang et al., 2012), sendo uma provável explicação para os resultados
encontrados, de menores níveis sanguíneos de ácido fólico e de maior proporção de
deficiência de vitamina B12 naqueles pacientes com localização ileal e com cirurgias de
ressecções do intestino delgado. Apesar disso, foi observado um nível médio de
vitamina B12 maior naqueles pacientes com localização ileal e íleo-colônica, que possa
ser devido ao sucesso da suplementação em alguns pacientes, fazendo-se aumentar a
média. Como não foi encontrada diferença estatística entre tais níveis sanguíneos com
as localizações da doença, o referido sucesso da suplementação é apenas uma
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possibilidade, uma vez que a proporção de deficiência de B12 na nossa amostra não foi
diferente entre os que suplementavam (19%) e os que não suplementavam tal vitamina
(17%) e, como colocado anteriormente, o estado nutricional pode ser afetado por
diversas variáveis, tanto que, em outros trabalhos que analisaram o perfil dessa vitamina
de acordo com a localização da doença, também não encontraram diferenças (Loew et
al., 1999; Duerksen et al., 2006; Headstrom et al., 2008; Yakut et al., 2010).
Apesar da vitamina D também ser absorvida, em sua maior parte, no intestino
delgado e de ter uma biodisponibilidade de cerca de 80% (Ahonen et al., 2000;
Wortsman et al., 2000; Holick, 2009), não apresentou diferenças de níveis sanguíneos e
de proporções de deficiências/insuficiências entre pacientes com localizações
predominantes no intestino delgado e com ressecções nessa porção intestinal, em
provável decorrência da capacidade de ser produzida no organismo, via exposição solar
(por ação dos raios ultravioleta-radiação B) (Cominetti e Cozzolino, 2012). Tampouco
foi encontrada diferença entre os níveis sanguíneos entre pacientes e controles,
apresentando, ambos os grupos, proporções semelhantes de deficiência e insuficiência
dessa vitamina, sugerindo-se que o inadequado consumo e/ou a inadequada exposição
solar sejam característicos da população em geral, uma vez que não são muitos os
alimentos fontes dessa vitamina, estando mais presente em óleos de fígado de peixes,
peixes gordos, ovos, alimentos enriquecidos, alimentos derivados do leite,
principalmente os que contêm mais gorduras, como manteigas, queijos, leite e iogurte
integrais (Mattila et al., 1999; Holick, 2009) e, como pode ter sido verificado na
estimativa de inadequação do consumo da vitamina D, de 100%, tanto em pacientes
quanto em controles, bem como na alta taxa de inadequação do consumo de lácteos,
85% para os pacientes e 92% para os controles. Apesar da incidência solar ser frequente
no ano todo, não é difícil encontrar concentrações baixas de vitamina D na população
residente da cidade de São Paulo, seja pela proteção solar a partir do uso de protetores
solares (o uso correto de protetor solar com fator de proteção solar 8 ou 15 reduz a
capacidade de síntese de vitamina D em 95% e 99,9%, respectivamente), idade (idosos
têm capacidade reduzida de síntese de vitamina D), uso de roupas que cubram grande
parte do corpo (Holick, 2003; Webb, 2006) ou pela insuficiente exposição solar
característica de habitantes de centros urbanos (Holick, 2006). Maeda et al. (2013)
analisaram os níveis sanguíneos de 25-OHD em diferentes grupos da cidade de São
Paulo, e verificaram que 92% de residentes de casas em repouso, 88% de moradores do
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entorno da Universidade Federal de São Paulo, 49% de idosos fisicamente ativos e 40%
de jovens adultos entre 17 e 35 anos tinham concentrações abaixo de 30ng/ml, sendo
que os níveis sanguíneos não sofreram modificações de acordo com as estações do ano
para os residentes em casas de repouso e, apesar de observar aumento nos moradores do
entorno da Universidade, a media continuava abaixo de 30ng/ml, estando apenas
adequadas as referentes aos dois últimos grupos. Em 132 pacientes acompanhados no
ambulatório de endocrinologia da Santa Casa de Belo Horizonte, Silva et al. (2008)
encontraram 42% abaixo de 32ng/ml e Martini et al. (2013) encontraram nível médio
sanguíneo dentro do ponto de corte de 20ng/ml apenas no outono, em amostra de 636
moradores da cidade de São Paulo.
A forma biologicamente ativa da vitamina D, a 1,25 di-idroxicolecalciferol
(1,25(OH)2D) tem sido apresentada pelas suas funções imunomoduladoras (Van Etten et
al., 2003) por influenciar tanto a imunidade inata quanto a adquirida, no intestino
(Bruce e Cantorna, 2011). A 1,25(OH)2D tem sido associada com a supressão da
expressão de citocinas pro-inflamatórias e com a regulação da atividade da imunidade
celular pela estimulação do receptor da vitamina D, localizado em linfócitos T e em
células apresentadoras de antígenos, tendo sido associada com a melhora do perfil
inflamatório em alguns trabalhos, como o de Jorgensen et al. (2010), onde 94 pacientes
de múltiplos centros da Dinamarca participaram de estudo duplo cego placebo
controlado com suplementação de vitamina D por um ano, resultando em 13% de
pacientes do grupo suplementado apresentando sintomas clínicos de atividade da doença
contra 29% do grupo placebo (p=0,056). Apesar de não ter sido encontrada diferença
entre os níveis de 25-OHD entre os pacientes em atividade e em remissão neste presente
trabalho, há uma maior distribuição de pacientes com níveis insuficientes de 25-OHD
com PCR >3mg/l em relação a aqueles pacientes com PCR ≤3mg/l. Souza HN et al.
(2008) e Hassan et al. (2013), em 39 pacientes de Curitiba e 26 do Irã, respectivamente,
ao compararem os níveis de 25-OHD com a atividade da doença também não
encontraram associação. Porém, Jorgensen et al. (2013), em trabalho com 182 pacientes
ambulatoriais na Dinamarca, encontraram níveis significativamente menores em
pacientes em atividade, tanto leve (19,6ng/ml) quanto moderada (8,4ng/ml), em relação
aos pacientes em remissão (25,6ng/ml); Ulitsky et al. (2011) encontraram associação da
deficiência de 25-OHD (<20ng/ml) com o aumento da atividade da doença; e outros
autores encontraram correlações negativas moderadas entre a atividade da doença e os
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níveis de 25-OHD: no Japão, com 33 pacientes, foi encontrado o coeficiente de r=-0,44
(p=0,005) (Tajika et al., 2004), e na Índia, com 34 pacientes, foi encontrado coeficiente
semelhante, de r=-0,484 (p=0,004) (Joseph et al., 2009). Mesmo utilizando-se de uma
medida mais objetiva, como o nível sanguíneo da PCR, tanto esse presente trabalho
quanto o de Kelly et al. (2011), com 75 pacientes irlandeses, e o de Bours et al. (2011)
com 131 pacientes com DC e 185 com RCUI, não encontraram diferenças. A associação
significativa da PCR com os níveis de 25-OHD foram encontrados apenas pelos
trabalhos de Tajika et al. (2004) e de Jorgensen et al. (2013), que também encontraram
associação com a atividade.
Ao associar a 25-OHD dos nossos pacientes com a duração da doença, foi
sugerida uma tendência de deficiência de acordo com a duração da doença, associação
pouco encontrada em outros trabalhos, tanto nos que analisaram pacientes de DC
separadamente (Siffledeen et al., 2003; Kelly et al., 2011; Hassan et al., 2013), quanto
nos que analisaram em conjunto com a RCUI (Bours et al., 2011; Ulitsky et al., 2011).
Apenas Tajika et al. (2004) e Suibhne et al. (2012) encontraram correlações
significativas negativas entre o nível de 25-OHD e a duração da doença, dados em
concordância com os do presente trabalho.

Perfil lipídico
Em nossos resultados, os níveis de CT e LDL nos pacientes foram
significativamente menores em relação aos dos controles, ocorrendo o inverso para
HDL, VLDL (não significativo) e TG (tendência). Outros trabalhos que analisaram
esses lípides também encontraram os mesmos resultados para CT (Geerling et al., 1998,
2000; Tajika et al., 2004; Ripollés Piquer et al., 2006; Figler et al., 2007; Hrabovsky et
al., 2009; Romanato et al., 2009) e LDL (Hrabovsky et al., 2009; Romanato et al., 2009;
Williams et al., 2012), porém diferentes para HDL, VLDL e TG (Hrabovsky et al.,
2009; Romanato et al., 2009; Williams et al., 2012). Níveis menores de CT e LDL
também foram encontrados em nossos pacientes com localizações da doença que
envolvam o intestino delgado, naqueles pacientes com histórico de ressecções
intestinais e ainda, dentro destes, naqueles em que a ressecção envolveu o intestino
delgado, resultados também encontrados em pacientes com histórico de ressecção
intestinal por Becker (1996), para CT e por Romanato et al. (2008), para LDL.
As alterações nos níveis de lipoproteínas podem ser influenciadas pelo estado
inflamatório e pela má absorção (Romanato et al., 2009), decorrente da localização da
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doença e/ou da ocorrência de ressecção intestinal que geralmente implica na remoção de
porções variadas do intestino delgado e, com certa frequência, na da válvula íleo-cecal,
com o consequente risco de má absorção e aumento da velocidade do trânsito intestinal
(Romanato et al., 2008). Romanato et al. (2009), em estudo envolvendo 60 pacientes
com DC ambulatoriais em atividade na Itália, encontraram correlação negativa entre os
níveis de PCR e CT (r=-0,367; p=0,01) e entre o número de evacuações e CT (r=-0,403;
p=0,016) e LDL (r=-0,428; p=0,01). Sendo o íleo distal o principal local de absorção
dos ácidos biliares e uma parte envolvida com frequência na DC, a perda de ácidos
biliares e de colesterol pelas fezes podem ocorrer (Sappati Biyyani et al., 2010). Lenicek
et al. (2011) avaliaram a má absorção de ácidos biliares e a encontraram em 42% dos
276 pacientes com DC analisados, sendo mais severa naqueles em atividade, com
localização ileal e com ressecções envolvendo o intestino delgado, sendo que a maioria
dos pacientes com localização colônica da doença não apresentou tal má absorção.
O ambiente pro-inflamatório proporcionado pelas citocinas é caracterizado por
níveis elevados de TNF-α, IL-1 e IL-6 (Spoettl et al., 2007; Xavier e Podolsky, 2007),
que exercem um papel geral no metabolismo lipídico, através da inibição da atividade
da enzima lipoproteína lipase (Querfeld et al., 1990; Friedman et al., 1991; Greenberg et
al., 1992; Gouni et al., 1993; Hudgins et al., 2003), responsável por hidrolisar os TG das
VLDL e dos quilomícrons, em ácidos graxos e glicerol (Goldberg, 1996; Sposito et al.,
2007) e através de alguns efeitos da IL-6 que são mediados pelo TNF-α, que podem
alterar o metabolismo lipídico estimulando a síntese hepática de TG, o aumento
plasmático de TG devido ao incremento da VLDL em decorrência dos ácidos graxos
mobilizados do tecido adiposo em resposta ao aumento de citocinas, cortisol e
catecolaminas (Hardardottir et al., 1992; Hudgins et al., 2003), possível razão para os
maiores níveis de TG e VLDL encontrados em nossos pacientes, quando comparados
com os controles, resultados também encontrados por Ripollés Piquer et al. (2006), para
TG, e por Williams et al. (2012), para VLDL.
Apesar do HDL estar associado negativamente com o perfil inflamatório,
nenhuma diferença foi encontrada em seus níveis neste presente trabalho, quando
comparado entre pacientes e controles e com a atividade da doença. Apenas quando
correlacionado com os níveis de PCR foi encontrada uma baixa tendência negativa (r=0,13; p=0,066), assim como Romanato et al. (2009) (r=-0,299; p=0,039). Quando
comparado entre pacientes e controles, apenas em dois trabalhos foram encontrados
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menores níveis de HDL entre os pacientes (Hrabovsky et al., 2009; Williams et al.,
2012), enquanto outros também não observaram nenhuma diferença (Figler et al., 2007;
Romanato et al., 2009). Ripollés Piquer et al. (2006) em estudo com uma amostra de 21
pacientes com DII, majoritariamente composta por pacientes com DC (18 pacientes com
DC e 3 com RCUI) analisaram os níveis de HDL e só encontraram diferença com os
controles quando subdividiram os pacientes pela atividade da doença, sendo
significativamente menores naqueles em atividade. Os autores supõem que a diminuição
dos níveis de HDL pudesse estar relacionada com o aumento dos níveis da proteína de
fase aguda amilóide sérica A (mensurada nesse estudo em conjunto com a PCR) que foi
demonstrada, em outros estudos, se ligar à HDL, contribuindo para que a captação desta
lipoproteína seja feita mais rapidamente que o normal (Hoffman e Benditt, 1983), além
de ser feita preferencialmente pelos macrófagos que pelos hepatócitos (Banka et al.,
1995), tendo como possível consequência, no quadro inflamatório, mais formação de
células espumosas na parede arterial, aumentando-se o risco aterosclerótico.

Anemia
A anemia é a complicação sistêmica mais comum nas DII (Hwang et al., 2012),
sendo encontrada nesses pacientes em prevalências que variam entre 12 e 43% (Gasche
et al., 1994; Vijverman et al., 2006; Vagianos et al., 2007; Valentini et al., 2008;
Bergamaschi et al., 2010; Bager et al., 2011), enquanto a proporção encontrada nesse
trabalho foi de 20% entre os pacientes, cerca de seis vezes a mais que a prevalência
encontrada entre os controles. Embora não tenha sido encontrada significância
estatística para a prevalência de anemia entre pacientes em atividade e em remissão,
pôde ser demonstrado pela PCR que há uma tendência de aumento da proporção de
anemia com a atividade da doença, representada pela PCR acima de 3mg/l e pelos
valores médios da PCR aumentados nos pacientes com anemia. Tal relação também foi
estudada por outros autores, como por Vagianos et al. (2007) que encontraram anemia
significativamente maior em portadores de DII em atividade em relação à aqueles em
remissão; e por Goodhand et al. (2012) que encontraram a razão de 4,7 para a chance de
se ter anemia entre portadores de DII em atividade em relação à condição de remissão.
A anemia por deficiência de ferro também apresenta ampla variação de
prevalência na literatura. Bergamaschi et al. (2010), na Itália, e Vijverman et al. (2006),
na Bélgica, encontraram baixas taxas, 2% (94 pacientes) e 4% (74 pacientes),
respectivamente, porém analisaram somente a anemia por deficiência de ferro sem a

77

condição de inflamação, ou seja, com a PCR ≤10mg/l. Bager et al. (2011) avaliaram 253
pacientes com DC de 6 centros da Dinamarca, Noruega e Suécia e também encontraram
18% de pacientes com anemia por deficiência de ferro sem inflamação (PCR ≤10mg/l),
porém com inflamação (PCR >10mg/l) a taxa foi superior à encontrada nesse presente
trabalho, de 20%. Para a anemia da doença crônica, foi o contrário, as taxas dos
trabalhos italiano (7%) e belgo (9%) foram próximos dos encontrados aqui (8%),
enquanto que Bager et al. (2011) encontraram uma taxa superior, de 20%.
A anemia na DC é multifatorial, podendo ser resultante de má absorção, ingestão
reduzida de ferro, inflamação (na anemia da doença crônica) ou perda sanguínea pelo
intestino, (Geerling et al., 1998; Millar et al., 2000; Erichsen et al., 2003). Na anemia da
doença crônica, sabe-se que a hepcidina tem papel fundamental, uma vez que tem sua
expressão aumentada via IL-6, regulando a liberação de ferro pelos enterócitos,
macrófagos e hepatócitos através da ligação à ferroportina (Nemeth et al., 2004),
declinando-se a utilização do ferro uma vez que suas reservas são acumuladas nessas
células (Wood e Ronnenberg, 2009). Na anemia por deficiência de ferro, porém, a má
absorção de ferro parece não ter sido o mais provável fator determinante nos nossos
pacientes, já que a sua absorção ocorre na porção superior do intestino delgado (Bartels
et al., 1978; Harries et al., 1982; Wood e Ronnenberg, 2009) e não foi encontrada
nenhuma diferença de prevalência de qualquer tipo de anemia entre os pacientes e suas
diferentes localizações da doença e da ressecção intestinal e nem mesmo entre pacientes
com e sem histórico de ressecção intestinal. Logo, há duas situações a serem
consideradas para os resultados encontrados: perda de sangue e consumo inadequado.
Segundo Lanfranchi et al. (1984), a perda de sangue associada com as DII é considerada
um dos fatores desencadeantes da deficiência de ferro e, somando-se isso com o
consumo insuficiente de ferro que abrangeu um terço dos nossos pacientes (27%) pela
estimativa da inadequação do consumo, pode-se entender o quadro de anemia por
deficiência de ferro dos pacientes. Há de se ressaltar que, entre os controles, tanto a
anemia por deficiência de ferro quanto o consumo inadequado de ferro foram próximos
dos encontrados entre os pacientes, parecendo não se tratar de condição exclusiva destes.
Tanto em pacientes quanto em controles, a prevalência de anemia entre as mulheres foi
maior, assim como a estimativa da inadequação do consumo de ferro que, junto com as
reservas de ferro já menores naturalmente em relação aos homens (homens: 45 a 60
mg/kg peso corporal; mulheres: 35 a 41mg/kg de peso corporal) (Henriques e Cozzolino,
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2012), explica os dados encontrados. Apesar do consumo de grupos de alimentos fontes
de ferro (“leguminosas e sementes” e “carnes e ovos”) ter sido alto, o ferro da dieta
também é provido por outros alimentos não fontes. Embora haja a fortificação de ferro
em farináceos desde 2004, obrigatória pela resolução RDC 344 (ANVISA, 2002), o
consumo de fontes farináceas, incluídas no grupo dos "cereais, raízes e tubérculos"
apresentou baixa adequação, não podendo ser representativo no aporte de ferro e,
embora o consumo de fontes animais que provêm o ferro heme (oriundo principalmente
da hemoglobina e da mioglobina), melhor absorvido pelo intestino, tenha sido alta, ele
representa apenas 10% do ferro dietético, enquanto que os outros 90% são do ferro não
heme, de fontes vegetais (Monsen et al., 1978; Lerner e Iancu, 1988), que apresentaram
consumo inadequado.

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR
Avaliação do consumo pela energia
A principal causa da desnutrição em pacientes com DC é a redução da ingestão,
que pode estar relacionada a atividade da doença, devido à inapetência secundária ao
aumento das citocinas inflamatórias, ou à restrição de tipos particulares de alimentos,
com o fim de se minimizar sintomas de dor abdominal ou diarreia (Hwang et al., 2012).
A análise da adequação energética, pelo cálculo da necessidade energética estimada e
do consumo energético médio, mostrou que, nos nossos pacientes, apesar do estado
nutricional pelo IMC ser de eutrofia para mais da metade deles, 54% deles não atingem
o consumo adequado de energia. Embora, ao se comparar a adequação energética com
os controles, estes pareçam estar mais inadequados (89% de inadequação ao consumo
energético), uma vez que os pacientes com DC apresentam maior risco nutricional pela
característica da doença, 54% de inadequação é um número importante. Outros
trabalhos semelhantes que compararam o consumo e a adequação energética entre
pacientes com DC e controles também encontraram resultados semelhantes (Geerling et
al., 1998, 1999, 2000; Filippi et al., 2006; Benjamin et al., 2008), porém não
significativos, enquanto Capristo et al. (1998a) e Sousa-Guerreiro et al. (2007)
encontraram consumo energético significativamente maior entre os controles.
Embora haja altas taxas de baixa adequação energética (consumo abaixo de 0,9
da razão consumo energético/estimativa da necessidade energética), tanto entre os
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nossos pacientes com e sem histórico de ressecção intestinal, 47% e 60%,
respectivamente, como praticamente não há diferença entre os consumos acima de 1,1
da razão CE/ENE, percebe-se que a diferença existente no baixo consumo energético
entre esses grupos de pacientes está no consumo adequado, onde há 35% dos pacientes
com histórico de ressecção intestinal com consumo adequado, enquanto há 21% dos
sem histórico de ressecção intestinal. Entre outros trabalhos que analisaram o consumo
alimentar de pacientes com DC, apenas dois correlacionaram o consumo energético com
o histórico ou não de ressecção intestinal, e nenhum deles encontrou diferenças
(Aghdassi et al., 2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007).
Comparações entre o consumo e a adequação energética e a atividade,
localização e duração da doença foram feitas neste presente trabalho, porém nenhuma
diferença foi encontrada, assim como outros trabalhos não encontraram, para
localização (Capristo et al., 1998a; Sousa-Guerreiro et al., 2007), para atividade
(Geerling et al., 2000; Aghdassi et al., 2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007; Benjamin et
al., 2008, 2011) e nenhum trabalhou comparou com a duração da doença. Benjamin et al.
(2008), apesar de não ter encontrado diferença entre o consumo energético, encontrou
para a adequação, de 0,8 entre os 112 pacientes com DC e de 0,9 entre os 80 controles
(p=0,02).

Avaliação do consumo por nutrientes e outros componentes alimentares
Os consumos de macronutrientes dos nossos pacientes e controles não diferiram
das médias encontradas em outros trabalhos da população brasileira (Cervato et al.,
1997; Monteiro et al., 2000; Molina et al., 2007; IBGE, 2011), com a característica
tendência de maior contribuição energética de lipídios e proteínas em detrimento dos
carboidratos. O consumo dos pacientes foi diferente dos controles apenas para a
proteína, uma vez que 95% dos controles consumiram acima do recomendado, enquanto
a proporção de pacientes foi de 79% (embora abaixo dos controles, ainda é uma alta
taxa). Diferente dos nossos dados, outros trabalhos com a população de DC
internacionais tem mostrado uma média de contribuição energética ao consumo proteico
dentro do recomendado pela OMS (10-15%kcal) (Geerling et al., 1998, 1999, 2000;
Fillippi et al., 2006; Aghdassi et al., 2007, Benjamin et al., 2008), embora em relação ao
lipídico também tenham ultrapassado a recomendação de 15 a 30%kcal (Geerling et al.,
1998, 1999, 2000; Fillippi et al., 2006; Aghdassi et al., 2007, Vagianos et al., 2007)
(com exceção do trabalho de Capristo et al. (1998a) para o consumo proteico e lipídico
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e de Benjamin et al. (2008) para o lipídico), refletindo a diferença de hábitos
alimentares entre os diferentes países. Porém, mesmo em um trabalho brasileiro, com 75
pacientes em remissão de Porto Alegre, o consumo de macronutrientes diferiu do
encontrado em nossos pacientes, com PRCE média de 61%kcal, 15%kcal e 23%kcal
para carboidratos, proteínas e lipídios, respectivamente, tendo sido observado um
consumo acima do recomendado em 53% deles para carboidratos, 57% para proteínas e
25% para lipídios, que tanto possa ser devido a diferenças de hábitos alimentares
regionais, quanto a se tratar apenas de pacientes em remissão.
Apesar da recomendação de consumo de fibras (25g) ser difícil de ser atingida,
até mesmo pela população saudável, e suas fontes alimentares serem conhecidamente
evitadas por portadores de DC (Hwang et al., 2012), a média de consumo dos nossos
pacientes (21g) não diferiu da média dos controles (21g) e foi superior à encontrada em
outros trabalhos (17-18g) (Thornton et al., 1979; Geerling et al., 1998, 2000; Filippi et
al., 2006; Aghdassi et al., 2007), e igual a encontrada por Sousa-Guerreiro et al. (2007)
e a encontrada na população metropolitana brasileira (20,9g) (IBGE, 2011). A
porcentagem de inadequação do consumo de fibras dos nossos pacientes, apesar de alto
(76%), não diferiu dos controles (70%) e ficou abaixo das estimadas nos outros
trabalhos com DC, que variaram de 80 a 100% (Geerling et al., 1998; Filippi et al.,
2006; Aghdassi et al., 2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007).
O consumo de colesterol e de AGS não diferiu entre os pacientes e os controles,
resultados também encontrados por outros autores que fizeram tais comparações
(Geerling et al., 1998, 1999, 2000; Sousa-Guerreiro et al., 2007), bem como foi
semelhante à média encontrada na população do sudeste brasileiro (IBGE, 2011). Porém,
o consumo de AGMI e de AGPI foram diferentes entre os pacientes e os controles neste
presente trabalho, com o consumo de AGPI dos controles mais próximo do encontrado
na população do sudeste brasileiro (IBGE, 2011). Apesar de ter sido encontrada
adequação total ao consumo de AGMI, tanto em pacientes quanto em controles, o
consumo médio foi menor entre os pacientes, ocorrendo o inverso para o consumo de
AGPI, menor nos controles, resultado também encontrado por Sousa-Guerreiro et al.
(2007) para AGMI. Para AGPI, um único trabalho encontrou diferença no consumo,
diferente do nosso resultado, com consumo maior desse componente alimentar entre os
controles (Geerling et al., 2000).
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Poucos trabalhos avaliaram o consumo dos ácidos graxos ômega 3 e 6 em
pacientes com DC, e os resultados não se assemelham. O único trabalho que analisou o
consumo de ômega 3 foi o de Sousa-Guerreiro et al. (2007), encontrando um consumo
significantemente maior entre os controles, diferente dos nossos resultados, onde nossos
pacientes consumiram mais que os controles e com uma média próxima à encontrada na
população do sudeste brasileiro (IBGE, 2011). Para o consumo de ômega 6 esses
autores também encontraram consumo significantemente maior entre os controles,
resultados diferentes dos nossos, onde nossos pacientes consumiram mais que os
controles e acima da média encontrada na população do sudeste brasileiro (IBGE, 2011),
porém Geerling et al. (1998, 1999, 2000), em suas três publicações, não encontraram
diferenças no consumo desse nutriente entre pacientes e controles.
Assim como encontrado em nossos pacientes em atividade, Aghdassi et al.
(2007) também encontraram diferença na média de consumo de fibras entre pacientes
em atividade (15g) e naqueles em remissão (18g), sugerindo-se a presença de restrição
dietética nesses pacientes. Porém, apesar de ter sido encontrado um consumo maior de
colesterol em nossos pacientes em atividade, nenhum outro trabalho encontrou relação
com esse ou com outros nutrientes (Geerling et al., 2000; Aghdassi et al., 2007; SousaGuerreiro et al., 2007; Vagianos et al., 2007; Benjamin et al., 2008, 2011), sendo a
única diferença encontrada por Geerling et al. (2000) para o maior consumo de
carboidratos entre pacientes em atividade.
Apenas dois trabalhos relacionaram o consumo alimentar com o histórico ou não
de ressecções intestinais, porém não encontraram nenhuma diferença (Aghdassi et al.,
2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007). Nos nossos pacientes, foi observado que aqueles
sem histórico de ressecção intestinal tendem a consumir mais fibras, colesterol e ômega
6, refletindo o encontrado pela tendência desses pacientes de consumirem mais
alimentos dos grupos das “leguminosas e sementes” e das “carnes e ovos”, fontes desses
nutrientes (Martin et al., 2006). O aumento no consumo de colesterol e ômega 6
também foi positivamente correlacionado com a duração da doença, sugerindo-se que
aqueles pacientes com mais tempo de doença tendem a consumir alimentos fonte nesses
nutrientes. Como nenhum outro trabalho associou o consumo com a duração da doença,
não é possível saber se isso também é observado em outras amostras de pacientes com
DC.
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Em nossos resultados não houve diferença no consumo entre os pacientes com
as diferentes localizações da doença, comparações também feitas por Capristo et al.
(1998a) e por Sousa-Guerreiro et al. (2007), sendo que só este encontrou diferença no
consumo para proteínas e AGS, significativamente maiores nos pacientes com
localização íleocolônica da doença.
A inadequação no consumo de micronutrientes apresenta proporções muito
variadas na literatura, devido, provavelmente, às referências utilizadas de recomendação
de ingestão, bem como à metodologia utilizada para estimar a inadequação do consumo.
Este trabalho utilizou o método “EAR como ponto de corte”, com a EAR do IOM
americano (detalhado na metodologia), mas os trabalhos semelhantes a esse com
portadores de DC parecem não utilizar essa mesma metodologia, apenas comparam os
valores encontrados diretamente com a RDA que, conforme abordado anteriormente,
não é a maneira mais recomendável. Micronutrientes como vitamina B1, B3, B6, B12,
cálcio e ferro apresentam muitas discrepâncias de valores entre os trabalhos, variando
de baixas prevalências, como por exemplo, da encontrada para cálcio (19%) (Geerling
et al., 1998), a grandes prevalências (86%), como a encontrada por Aghdassi et al.
(2007), ou mesmo variando entre inadequações nulas, como para a vitamina B12
(Aghdassi et al., 2007) a cerca de 38% (Filippi et al., 2006). Já as vitaminas
lipossolúveis, a C, ácido fólico e zinco apresentam uma prevalência mínima de 40% e
variando até 100% de inadequação (Geerling et al., 1998; Lomer et al., 2004; Filippi et
al., 2006; Aghdassi et al., 2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007; Vagianos et al., 2007; Bin
et al., 2010).
Comparando o consumo de micronutrientes entre pacientes e controles, outros
autores também encontraram maior inadequação do consumo entre os pacientes para as
vitaminas B1, B6, C, selênio e zinco (Filippi et al., 2006; Sousa-Guerreiro et al., 2007),
porém, interessante ressaltar que esses resultados não correspondem com a comparação
entre o consumo de grupos alimentares a que esses micronutrientes são considerados
fontes. De acordo com a Pirâmide dos Alimentos (Philippi, 2008) a vitamina B1 é
encontrada principalmente em alimentos do grupos dos “cereais, tubérculos e raízes” e,
na análise do consumo desse grupo, os controles tiveram a maior inadequação do
consumo. Apesar dos pacientes aparentarem consumir menos vitamina B6, selênio e
zinco em relação aos controles, também não foram observadas diferenças nos consumos
dos grupos aos quais são fontes, das “leguminosas e sementes” (selênio) e das “carnes e

83

ovos” (vitamina B6 e zinco). O mesmo pode ser dito para a vitamina C; encontrada
principalmente nas frutas e hortaliças, foi menos consumida pelos pacientes, porém
estes não apresentaram diferença de consumo com relação ao grupo controle para as
frutas, tendo até um consumo maior de hortaliças.
Entre os trabalhos que analisaram a inadequação do consumo de
micronutrientes de acordo com a atividade da doença, nenhum conseguiu encontrar
diferença significativa (Aghdassi et al., 2007; Sousa-Guerreiro et al., 2007; Vagianos et
al., 2007). Nos nossos resultados, há uma maior inadequação no consumo de magnésio
e vitamina B3 pelos pacientes em atividade, nutrientes encontrados principalmente nas
frutas e hortaliças (magnésio) e nas “carnes e ovos”. Os pacientes em remissão, por sua
vez, apresentaram maior inadequação no consumo de ácido fólico, vitamina A e B2,
encontrados principalmente nas frutas e hortaliças (ácido fólico) e nos lácteos (vitamina
A e B2). Novamente, não se encontra correspondência entre as inadequações do
consumo de micronutrientes com o consumo de grupos alimentares, que não diferiu
para a atividade da doença.
Semelhantes prevalências de inadequação do consumo também são encontradas
na população adulta do sudeste brasileiro, segundo a Pesquisa de Orçamentos
Familiares (IBGE, 2011), sendo altas para vitamina A, D, E, cálcio e magnésio (entre
78% e 100%), e menores para as vitaminas B1, C (33% e 49%, respectivamente), tanto
em relação às encontradas em nossos pacientes quanto nos controles. Porém, nossos
resultados foram inferiores para vitamina B12, selênio e zinco, e superiores para as
vitaminas B2, B3, B6, ácido fólico e ferro, tanto entre pacientes quanto entre controles.

Avaliação do consumo por grupos alimentares
Como importante indicador da alimentação saudável, a participação relativa ao
consumo energético das frutas e hortaliças, preconizado pela OMS de, pelo menos,
7%kcal, mostrou que, apesar de tanto os pacientes quanto os controles terem
apresentado valor médio no limite inferior da recomendação (7,2%kcal e 7,96%kcal,
respectivamente), ao separar esses grupos de alimentos pelas porções consumidas e
comparadas com as recomendadas, tem-se importantes inadequações ao consumo de
frutas (acima de 80%) e hortaliças (64% para pacientes e 87% para controles) além de
que, 15% dos pacientes e 24% dos controles não relataram consumo de frutas nos três
dias de inquérito alimentar. Apesar disso, nossos dados estão de acordo com o
publicado por Fisberg et al. (2006) em análise dos fatores dietéticos dos moradores do
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Estado de São Paulo, como parte referente ao “hábito alimentar” do “Inquérito de Saúde
no Estado de São Paulo”, utilizando-se o Índice de Qualidade na Dieta, tendo
encontrado apenas 5% de indivíduos classificados como tendo uma dieta considerada
“saudável” e altas taxas de consumos nulos para frutas (50%) e lácteos (25%), refletindo
a insegurança alimentar vivenciada pela população brasileira, referente à qualidade
nutricional.
Embora os pacientes de DC, ao menos quando em períodos sintomáticos, sejam
conhecidos por evitar alimentos fontes de fibras e lácteos, o consumo de hortaliças dos
nossos pacientes (2,3 porções) foi maior que dos controles (1,6 porções), se
assemelhando mais com a média de consumo da população brasileira publicada por
Jaime e Monteiro (2005), de 2,6 porções diárias, e o consumo de lácteos não mostrou
diferença com os controles. Em trabalho com a população de DC em estudo
multicêntrico (Alemanha, Áustria e Itália), Valentini et al. (2008) encontraram
resultados um pouco diferentes dos nossos, com diferenças significativas no consumo
de "frutas e hortaliças” e lácteos entre pacientes e controles, tendo os pacientes os
menores consumos, embora não tenham encontrado diferenças para outros grupos
alimentares.
Outro indicador da insegurança nutricional, a participação relativa ao consumo
energético do grupo dos "açúcares e doces", de até 10%kcal, tem como média na
população adulta do sudeste brasileiro o valor de 20%kcal (IBGE, 2011), muito superior
ao recomendado e ao encontrado em nossos pacientes (9,6%kcal) e controles (13%kcal),
porém, há de se notar que, importantes parcelas deles consumiram porções de "açúcares
e doces" acima do recomendado (61% e 70%, respectivamente). Além do mais, ao
serem observadas, de maneira geral, as proporções de indivíduos (de pacientes e
controles) em relação às faixas de recomendações de consumos preconizadas pelo Guia
Alimentar para a População Brasileira (MS, 2006), vê-se que há importantes
inadequações (entre 60% e 92%) daqueles grupos alimentares com recomendação de
consumo de 3 e 6 porções diárias ("cereais, tubérculos e raízes", frutas, hortaliças e
lácteos) e proporções relativamente altas de consumo excessivo (entre 60% e 98%)
daqueles grupos alimentares com recomendação de 1 porção diária (“carnes e ovos”,
"açúcares e doces", "óleos e gorduras"), principalmente do grupo dos "óleos e gorduras",
tendo um consumo 3,5 vezes superior ao recomendado entre os pacientes e 2,2 vezes
entre os controles. Dados que não se distanciam muito dos apresentados pela população
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brasileira (Molina et al., 2007) e pela população com DII, como mostra o estudo de
Vagianos et al. (2007), onde também relatam a importante inadequação aos grupos
alimentares, embora com menor proporção das encontradas por aqui: 69% de
inadequação para lácteos e 56% para "frutas e hortaliças”.
Foi encontrada em nossos pacientes uma correlação positiva entre o consumo de
“carnes e ovos” e a PCR. Apesar de não ter sido encontrada diferença significativa de
consumo entre outros grupos alimentares, observa-se que os pacientes com PCR >3mg/l
tendem a consumir menos alimentos fontes de fibras, como frutas, hortaliças e
“leguminosas e sementes” e, possivelmente, os alimentos do grupo das “carnes e ovos”
estejam substituindo e/ou complementando aqueles dos outros grupos.
Foram encontrados também maiores consumos de alimentos dos grupos das
“leguminosas e sementes” e das “carnes e ovos” entre os pacientes sem histórico de
ressecções intestinais e, por não ter sido encontrada diferença de consumo para outros
grupos alimentares, acredita-se que possa estar associado a um comportamento
preventivo por parte dos pacientes com histórico de ressecção intestinal, uma vez que
“leguminosas e sementes” são alimentos fontes de fibras e “carnes e ovos” podem
conter quantidades importantes de gorduras.
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CONCLUSÕES

•

Quando comparados com controles, os pacientes com DC apresentaram:


menor IMC e proporção de gordura corporal;



maior prevalência de deficiência de vitamina B12 e de anemia;



menores níveis de colesterol total e de LDL colesterol e maiores níveis de
HDL colesterol, VLDL e triglicérides;



melhor adequação ao consumo de energia, de proteínas, de ácidos graxos
poliinsaturados totais, de ácidos graxos ômega 3 e 6, e de alimentos do
grupo dos "cereais, tubérculos e raízes" e das hortaliças;



maior inadequação ao consumo de selênio, zinco e das vitaminas B1, B3,
B6, B12, C;


•

maior consumo de alimentos do grupo dos "óleos e gorduras".

Quando comparados com os pacientes em remissão, os pacientes em atividade

apresentaram:


maior IMC;



maior consumo de colesterol;



menor consumo de fibras;



maior inadequação ao consumo de ferro, magnésio, selênio, zinco e das
vitaminas B3 e B12.

•

Quando comparados com os pacientes com níveis de PCR ≤3mg/l, os pacientes

com níveis de PCR >3mg/l apresentaram:


maior prevalência de deficiência de vitamina B12, de insuficiência de 25hidroxivitamina D e de anemia;

•



maior consumo de colesterol e de alimentos do grupo das "carnes e ovos";



menor consumo de fibras.

Ao se compararem as localizações da doença, os pacientes com localização ileal

da doença apresentaram:


maior prevalência de deficiência de vitamina B12;



menores níveis de colesterol total e de LDL colesterol.
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•

Quando comparados com os pacientes sem histórico de ressecção intestinal, os

pacientes com esse histórico apresentaram:


menor IMC;



maior prevalência de deficiência de vitamina B12;



menores níveis de colesterol total e de LDL colesterol e maiores níveis de
VLDL e triglicérides;



melhor adequação ao consumo de energia;



menor consumo de colesterol, de ácidos graxos ômega 6, de fibras e de
alimentos do grupo das "leguminosas e sementes" e das "carnes e ovos".

•

Ao se compararem os locais da ressecção intestinal, os pacientes com histórico

de ressecção que envolva o intestino delgado apresentaram:


maior prevalência de deficiência de vitamina B12 e de anemia;



menores níveis de colesterol total e de LDL colesterol e maiores níveis de
VLDL e triglicérides.

•

Os pacientes com mais tempo de doença apresentaram:


maior prevalência de deficiência de vitamina B12 e de de 25hidroxivitamina D;



maior consumo de colesterol e de ácidos graxos ômega 6.
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Anexo 1
ETIQUETA

DATA: ________ / ________ / ________
PROTOCOLO NOD2/CARD15 – DOENÇA DE CROHN

NOME: _____________________________________________________________________

TELEFONE: ___________________________

REGISTRO HC: __________________________________

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL: ______________________________________

SEXO: 1 – MASC

2 – FEM

CPF: ____________________________________________________________

RAÇA: 1 – BRANCO

2 – NEGRO

3 – PARDO

4 – AMARELO

5 - ÍNDIO

IDADE (NA COLETA DO SANGUE): __________ ANOS
IDADE NO INÍCIO DOS SINTOMAS: __________ ANOS
IDADE NO DIAGNÓSTICO: ____________ ANOS
HISTÓRIA FAMILIAR DE DII (CROHN OU RCUI): 1. SIM
ANCESTRALIDADE:

2. NÃO

GRAU DE PARENTESCO: ______________________

MÃE: _____________________________ PAI: _____________________________

_________

AVÓS MATERNOS: (!) _________________________ (") _____________________________

_________

AVÓS PATERNOS: (!) __________________________ (") _____________________________

_________

ESCOLARIDADE: 1. ! ANALFABETO
! ENSINO BÁSICO (1ª A 4ª)

2. ! COMPLETO

3. ! INCOMPLETO

! ENSINO FUNDAMENTAL (5ª A 8ª)

4. ! COMPLETO

5. ! INCOMPLETO

! ENSINO MÉDIO (COLEGIAL)

6. ! COMPLETO

7. ! INCOMPLETO

! ENSINO SUPERIOR

8. ! COMPLETO

9. ! INCOMPLETO

MEDICAÇÕES JÁ UTILIZADAS

MEDICAÇÕES EM USO:

SULFA (AZUFIN)

1 – SIM

2 – NÃO

SULFASSALAZINA

1 – SIM

2 – NÃO

MESAL.(PENTASA/AZALIT/MESACOL)

1 – SIM

2 – NÃO

MESALAZINA.

1 – SIM

2 – NÃO

MESALAZINA (SUPOS)

1 – SIM

2 – NÃO

MESAL. (SUPOSITÓRIO)

1 – SIM

2 – NÃO

AZATIOPRINA (IMURAN)

1 – SIM

2 – NÃO

AZATIOPRINA

1 – SIM

2 – NÃO

CORTICOIDE VO/EV (ENTOCORT/MEDICORTEN)

1 – SIM

2 – NÃO

CORTICOIDE (VO/EV)

1 – SIM

2 – NÃO

CORTICOIDE SUPOS (ENTOCORT)

1 – SIM

2 – NÃO

CORTICOIDE (SUPOSITORIO)

1 – SIM

2 – NÃO

METOTREXATE

1 – SIM

2 – NÃO

METOTREXATE

1 – SIM

2 – NÃO

INFLIXIMAB (REMICADE)

1 – SIM

2 – NÃO

INFLIXIMAB

1 – SIM

2 – NÃO

CIPROFLOXACINA

1 – SIM

2 – NÃO

CIPROFLOXACINA

1 – SIM

2 – NÃO

METRONIDAZOL (FLAGIL)

1 – SIM

2 – NÃO

METRONIDAZOL

1 – SIM

2 – NÃO

ACIDO FÓLICO

1 – SIM

2 – NÃO

ACIDO FÓLICO

1 – SIM

2 – NÃO

VITAMINA B12

1 – SIM

2 – NÃO

VITAMINA B12

1 – SIM

2 – NÃO

SULFATO FERROSO (NORIPURUM)

1 – SIM

2 – NÃO

SULFATO FERROSO

1 – SIM

2 – NÃO

POLIVITAMINICOS

1 – SIM

2 – NÃO

POLIVITAMINICOS

1 – SIM

2 – NÃO

SUPLEMENTO DE CÁLCIO

1 – SIM

2 – NÃO

SUPLEMENTO DE CÁLCIO

1 – SIM

2 – NÃO

RANITIDINA/CIMETID (ANTAK)

1 – SIM

2 – NÃO

RANITIDINA/CIMETI.

1 – SIM

2 – NÃO

OMEPRAZOL (LOSEC/OUTROS)

1 – SIM

2 – NÃO

OMEPRAZOL

1 – SIM

2 – NÃO

MANIFESTAÇÕES EXTRA-INTESTINAIS (EM QUALQUER MOMENTO):
ARTRITE/ARTRALGIA

1 – SIM

2 – NÃO

PIODERMA GANGRENOSO 1 – SIM

2 – NÃO

IRITE

1 – SIM

2 – NÃO

AFTAS ORAIS

1 – SIM

2 – NÃO

UVEITE

1 – SIM

2 – NÃO

FISTULAS

1 – SIM

2 – NÃO

ERITEMA NODOSO

1 – SIM

2 – NÃO

FEBRE

1 –SIM

2 – NÃO

TABAGISMO:

1 – SIM

2 – NÃO

ATUALMENTE

1 – SIM

2 – NÃO

Nº DE CIGARROS POR DIA: _________ TEMPO DE TABAGISMO: __________ANOS
CIRURGIA PRÉVIA (RELACIONADA COM CROHN):

1 – SIM

2 – NÃO

___________________________________________
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ETIQUETA

DATA

CLASSIFICAÇÃO DE VIENA
Idade no diagnóstico
Localização da doença
A1: <40 anos
L1: íleo terminal
A2: >40 anos
L2: cólon
L3: íleo e cólon
L4: TGI superior

Comportamento da doença
B1: não-estenosante e não-penetrante
B2: estenosante
B3: penetrante

INDICE DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA de acordo com Harvery & Brads

PONTUAÇÃO

1) Estado geral (Ótimo=0; Bom=1; Regular=2; Mau=3; Péssimo=4)

0-4

2) Dor abdominal (Ausente=0; Leve=1; Moderada=2; Grave=3)
3) Número de evacuações líqüidas/dia

0-3
nº/dia

4) Massa abdominal (Ausente=0; Duvidosa=1; Bem definida=2; Bem definida e dolorosa=3)

0-3

5) Complicações: Artralgia/Artrite, Uveíte/Irite, Eritema nodoso, Aftas orais, Pioderma gangrenoso,
Fissura anal, Fístulas, Abscesso, etc.
! 7 " Inativa/Leve

8 - 10 " Leve/Moderada

> 10 " Moderada/Grave

1 ponto cada
TOTAL___________

INDICE DE ATIVIDADE INFLAMATÓRIA de acordo com Best et al (CDAI)

MULTIPLICADO POR

1) Número de evacuações líqüidas na última semana

2

2) Dor abdominal (Ausente=0; Leve=1; Moderada=2; Grave=3) Considerar a soma total dos dados
individuais da última semana

5

3) Estado geral (Ótimo=0; Bom=1; Regular=2; Mau=3; Péssimo=4). Considerar a soma total dos dados
individuais da última semana

7

4) Nº de sintomas/sinais associados (alistar por categorias: a) Artralgia/Artrite; b) Irite/Uveíte; c) Eritema
nodoso/Pioderma gangrenoso/Aftas orais; d) Fissura anal, fístula ou abscesso; e) Outras fístulas; f) Febre

20
(valor máximo=120)

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

30

6) Massa abdominal (Ausente=0; Duvidosa=2; Bem definida=5)

10

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

6

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

1

* Peso esperado ou ideal = ____________ Altura (m)2 x 25,5 = ________ Kg (homens)
____________ Altura (m)2 x 22,5 = ________ Kg (mulheres)
TOTAL_________________
Soma total (IA da doença de Crohn) = < 150 = Remissão;

150 - 250 = Leve;

250 - 350 = Moderada;

EXAMES LABORATORIAIS (PEGAR DO COMPUTADOR)
HT:

ASCA:

HB:

ALBUMINA:

VCM:

VITAMINA B12:

CHCM:

ACIDO FOLICO:

LEUC:

ZINCO:

PLAQ:

FERRO:

PCR:

FERRITINA:

VHS:

TRANSFERRINA:

#1GLICOPROTEINA:

SAT. FERRO:

ANCA:

COLESTEROL TOTAL:

> 350 = Grave
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Anexo 2
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAIXA POSTAL, 8091 – SÃO PAULO - BRASIL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - paciente
________________________________________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE:...............................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................................................ SEXO : M
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE .............................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ......................................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ..............................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :..................................................................................SEXO: M
F
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ................................................................................... Nº .................. APTO: ........................
BAIRRO: .................................................................CIDADE: ......................................................................
CEP: ............................-.................... TELEFONE: DDD (..............).............................................................
____________________________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DO ESTADO
NUTRICIONAL EM PORTADORES DA DOENÇA DE CROHN
2. PESQUISADOR: AYTAN MIRANDA SIPAHI....................................................................................
CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO....................... INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 13443....................
UNIDADE DO HCFMUSP: DISCIPLINA DE GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA.........................................
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
i. SEM RISCO

RISCO MÍNIMO X

ii. RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

RISCO MÉDIO

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : aproximadamente 18 meses.......................................................................
____________________________________________________________________________________________
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE
LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa: A Doença de Crohn é uma doença que provoca desnutrição em
muitos pacientes. Os pacientes com Doença de Crohn podem apresentar várias deficiências nutricionais que
são contribuintes para piora do estado do paciente. Tais deficiências podem ter origens diversas como: através
da alimentação inadequada, absorção dos nutrientes inadequada, perda de nutrientes etc. Sendo assim, esse
estudo tem como propósito estudar o perfil nutricional e dietético de portadores de Doença de Crohn que,
poderá ser útil para o planejamento e avaliação do estado nutricional e contribuir para melhora da qualidade de
vida desses pacientes.
2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são
experimentais: Você fará uma entrevista e terá uma amostra de sangue colhida para realização de dosagem
de componentes do sangue. Em conjunto, fará um exame para avaliação da composição corporal, chamado de
Bioimpedância e preencherá registros alimentares com o conteúdo de toda a sua alimentação em um
determinado período.
3. desconfortos e riscos esperados: Os riscos são apenas aqueles da coleta do sangue – dor no local da picada
e pequeno hematoma (mancha roxa).
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4. benefícios que poderão ser obtidos: A identificação dessas alterações pode ajudar a melhorar o tratamento
nutricional da doença de Crohn, ajudar a identificar os pacientes de maior risco e que necessitarão de
tratamento especial. Não há benefício direto particular.
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: Os procedimentos realizados
nesse estudo são os de menor risco.
_____________________________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA
CONSIGNANDO:
1.

acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas: Você poderá ter acesso, a qualquer momento, sobre
informações dos exames realizados, riscos e benefícios desta e tirar dúvidas quando desejado.

2.

liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem
que isto traga prejuízo à continuidade da assistência: A qualquer momento você terá liberdade de retirar
seu consentimento e deixar de participar do estudo, sem que com isso você deixe de receber
acompanhamento adequado.

3.

salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: Todas as informações fornecidas pelo participante
da pesquisa serão mantidas em completo sigilo, como também os seus exames laboratoriais.

4.

disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa:
Independentemente de sua participação na pesquisa você sempre terá direito ao atendimento médico no
HCFMUSP.

5.

viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa: Não está prevista
qualquer indenização adicional por danos à sua saúde, decorrentes desta pesquisa, sabendo também que
essa pesquisa não envolve maiores riscos.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS

Dr. Aytan Miranda Sipahi – tel: 0xx11-3061-7279

e-mail: aytan@usp.br

_____________________________________________________________________________________________________

VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
São Paulo,

de

de 200

__________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

.

_____________________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)

2

102

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAIXA POSTAL, 8091 – SÃO PAULO - BRASIL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - controle
________________________________________________________________________________________
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO CONTROLE:...............................................................................................................................
RG Nº : .......................................................... RGHC:...................................................... SEXO : M Ə F Ə
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: ..................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE .............................................................
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ......................................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ..............................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :..................................................................................SEXO: M Ə F Ə
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ................................................................................... Nº .................. APTO: ........................
BAIRRO: .................................................................CIDADE: ......................................................................
CEP: ............................-.................... TELEFONE: DDD (..............).............................................................
____________________________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DO ESTADO
NUTRICIONAL EM PORTADORES DA DOENÇA DE CROHN
2. PESQUISADOR: AYTAN MIRANDA SIPAHI....................................................................................
CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO....................... INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 13443....................
UNIDADE DO HCFMUSP: DISCIPLINA DE GASTROENTEROLOGIA CLÍNICA.........................................
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
i. SEM RISCO
Ə
RISCO MÍNIMO X
ii. RISCO BAIXO
Ə
RISCO MAIOR Ə

RISCO MÉDIO Ə

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)

4. DURAÇÃO DA PESQUISA : aproximadamente 18 meses.......................................................................
____________________________________________________________________________________________
III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE
LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa: A Doença de Crohn é uma doença que provoca desnutrição em
muitos pacientes. Os pacientes com Doença de Crohn podem apresentar várias deficiências nutricionais que
são contribuintes para piora do estado do paciente. Tais deficiências podem ter origens diversas como: através
da alimentação inadequada, absorção dos nutrientes inadequada, perda de nutrientes etc. Sendo assim, esse
estudo tem como propósito estudar o perfil nutricional e dietético de portadores de Doença de Crohn que,
poderá ser útil para o planejamento e avaliação do estado nutricional e contribuir para melhora da qualidade de
vida desses pacientes.
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2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são
experimentais: Você fará uma entrevista e terá uma amostra de sangue colhida para realização de dosagem
de componentes do sangue. Em conjunto, fará um exame para avaliação da composição corporal, chamado de
Bioimpedância e preencherá registros alimentares com o conteúdo de toda a sua alimentação em um
determinado período.
3. desconfortos e riscos esperados: Os riscos são apenas aqueles da coleta do sangue – dor no local da picada
e pequeno hematoma (mancha roxa).
4. benefícios que poderão ser obtidos: A identificação dessas alterações pode ajudar a melhorar o tratamento
nutricional da doença de Crohn, ajudar a identificar os pacientes de maior risco e que necessitarão de
tratamento especial. Não há benefício direto particular.
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo: Os procedimentos realizados
nesse estudo são os de menor risco.
_____________________________________________________________________________________________________

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA
CONSIGNANDO:
1.

2.

3.
4.

5.

acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas: Você poderá ter acesso, a qualquer momento, sobre
informações dos exames realizados, riscos e benefícios desta e tirar dúvidas quando desejado.
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem
que isto traga prejuízo à continuidade da assistência: A qualquer momento você terá liberdade de retirar
seu consentimento e deixar de participar do estudo, sem que com isso você deixe de receber
acompanhamento adequado.
salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: Todas as informações fornecidas pelo participante
da pesquisa serão mantidas em completo sigilo, como também os seus exames laboratoriais.
disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa:
Independentemente de sua participação na pesquisa você sempre terá direito ao atendimento médico no
HCFMUSP.
viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa: Não está prevista
qualquer indenização adicional por danos à sua saúde, decorrentes desta pesquisa, sabendo também que
essa pesquisa não envolve maiores riscos.
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS

Dr. Aytan Miranda Sipahi – tel: 0xx11-3061-7279

e-mail: aytan@usp.br

_____________________________________________________________________________________________________

VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
São Paulo,

de

de 2012

__________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

.

_____________________________________
assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)

2
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Anexo 3
Nome: _____________________________________________________________________________________
Registro Alimentar de 3 dias alternados
1º opção ( )
2º opção ( )
3º opção ( )

2ª feira
3ª feira

4ª feira
6ª feira

4ª feira

6ª feira

Data: ___/___/___
Alimentos
café da
manhã

lanche da
manhã

almoço

lanche da
tarde

jantar

lanche da
noite

Sábado
Domingo

qtde

Domingo

Data: ___/___/___
Alimentos
qtde

Data: ___/___/___
Alimentos
qtde

______________ ______ ____________

______

____________

_____

________________
________________
________________
________________

______________
______________
______________
______________

_______
_______
_______
_______

______________
______________
______________
______________

______
______
______
______

______________ ______ ____________

______

____________

_____

________________
________________
________________
________________

______________
______________
______________
______________

_______
_______
_______
_______

______________
______________
______________
______________

______
______
______
______

______________ ______ ____________

______

____________

_____

________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

______
______
______
______
______
______
______
______
______

______________ ______ ____________

______

____________

_____

________________
________________
________________

_______ ______________
_______ ______________
_______ ______________

_______
_______
_______

______________
______________
______________

______
______
______

______________ ______ ____________

______

____________

_____

________________
________________
________________
________________
________________
_________________
_______________

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

______
______
______
______
______
______
______

______________ ______ ____________

______

____________

_____

________________
________________
________________

_______
_______
_______

______________
______________
______________

______
______
______

_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

_______ ______________
_______ ______________
_______ ______________
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Anexo 4
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO
REGISTRO ALIMENTAR DE 3 DIAS ALTERNADOS
!"#$%&'()(*'"(+($,-./"(*/("/%/-0$(*/(*1'"(,'2'(,2//3#&/2($("/4(2/51"62$('%17/36'28(

!"#$%$&'("#)*+&),#)#$-*"(.)#/"+#)#)9($,-0$,#("0",#"-#1+)-#-$($*+"2)1"-#')3)#'3$$2*.+&$24"#-5"6#78#/$+3),#
98#/$+3)#$#-:;)1"<#
(

!(=2"4$#4>1"#"#?>$#@"*A#*"&$3#2"-#B#1+)-#-$($*+"2)1"-,#+2/"3&)21"#)-#?>)24+1)1$-#1$#*)1)#)(+&$24"<#
#

!:/7,%$8(

Refeição
Café da manha

Almoço

Lanche da tarde

Jantar
(

Lanche da noite

Alimento
Leite integral
Café com açúcar
Pão francês
Manteiga com sal
Arroz
Feijão
Bife de contra-filé frito
Cenoura cozida
Tomate
temperado com sal e azeite
Suco de laranja com açúcar
Maçã
Arroz
Feijão preto
Coxa de frango assada com pele
Alface
temperado com sal e azeite
Bolacha de chocolate recheada

Quantidade
½ xícara de chá
½ xícara de chá
1 unid.
4 pontas de faca
3 colheres de sopa
1 concha pequena
1 bife grande
1 colher de sopa
4 fatias finas
1 colher de chá de azeite
1 copo de requeijão
1 unid
3 colheres de sopa
1 concha pequena
1 unidade grande
3 folhas grandes
1 colher de chá de azeite
3 unids

(

!C2/"3&$#)#?>)24+1)1$#*"2->&+1)#$&#&$1+1)-#*)-$+3)-6#
# D#*"(.$3#1$#-"'),#1$#*.:,#$-*>&)1$+3),#*"2*.),#$4*E#
# D#*"'"#1$#3$?>$+F5",#)&$3+*)2",#%G*)3)#1$#*)/H,#$4*E#
# D#/)4+)-#'$?>$2)I03)21$,#/+2)I03"--)<#
!#J-'$*+/+?>$#"#4+'"#I*"34$#1)#*)32$6#
D#K)32$#;"@+2)6#)*H&,#')4+2.",#&L-*>(",#*"243)D/+(H,#$4*E#
D#M3)20"6#*"%),#-";3$*"%),#'$+4",#$4*,###$7($4("/7(,/%/;(
D#N$+%$6#'$-*)1),#&$3(>O),#*)P5",#-)31+2.),#$4*<(
!(=2"4$#-$#)1"P">#"-#(G?>+1"-#*"&#'-<#'2($4('*$-'36/#

( !# =/7,/2$6# C2/"3&$,# *)-"# >4+(+O)3# 6/7,/2$"( ,2$36$"#
*"&"# *)(1"# 1$# *)32$,# -)OQ2,# $4*E# $# *"&"# 4$&'$3"># '(
"'%'*'#R-)(,#Q($",#&"(."#')3)#-)()1),#@+2)03$,#(+&5",#$4*S<#
!(J&#1+)-#$&#?>$#.">@$3#>/"6'"?(#&422'"#$?($4(>$2(47(
*1'( *1>/2/36/# R*"&"# "# 1+)# ?>$# @)+# )"# ."-'+4)(# "># /)O$3#
$%)&$-S,# 25"# )2"4$# "# ?>$# @"*A# *"&$>,# $-*"(.)# ">43)#
"'P5"#1$#1+)-,#1$243$#)-#B#$%+-4$24$-<#
!# C2/"3&$# *"&"# "# )(+&$24"# /"+# '3$')3)1"6# *"O+1",#
)--)1",#/3+4",#$&')2)1",#T#&+()2$O),#$4*<#

((

!#U$24$#*"("*)3#"#&:%+&"#1$#+2/"3&)PV$-#$#1$4)(.$-#-";3$#"#)(+&$24",#-$#'"--G@$(#)4H#)#&)3*),#$%$&'("6#
D# W"()*.)-6# +2/"3&)3# "# 4+'"# R3$*.$)1),# &)3+),# &)+O$2),# :0>)# $# -)(,# $4*S,# "# -);"3# R*."*"()4$,# &"3)20",# $4*S# $# )# &)3*)#
R43)X+2)-,#;"2",#')--)4$&'",#$4*SE#
D#Y>*"-6#+2/"3&)3#-$#H#3'642'%($4('261>1#1'%#R$&#'Q,#*"2*$243)1"S,#3$27'%($4(*1/6@%15&6,#"#"'A$2#R>@),#()3)2F),#*)F>,#$4*S#$#
)#7'2#'#R4)20,#*(+0.4,#&)0>)3Z,#$4*SE#
D#N5$-6#+2/"3&)3#"#61,$#R/3)2*A-,#1$#/[3&),#;+-2)0),#1"*$,#$4*S,#-$#H#136/52'%($4(A2'3#$,#$#-$#4$&#3$*.$+"#">#25"E#
D#W"("-6#+2/"3&)3#"#"'A$2#R*."*"()4$,#-+&'($-,#$4*S,#-$#H##'"/12$($4(13*4"621'%1B'*$,#$#-$#4$&#2/#&/1$($4(#$A/2642';(
D#M3+"-6(+2/"3&)3#"#4+'"#1$#?>$+F"#R&>--)3$(),#'3)4",#&+2)-,#$4*S#">#$&;>4+1"#R&"34)1$(),#'3$->24",#)'3$->24)1",#'$+4"#1$#
'$3>,#$4*S#$#?>)24)-#/)4+)-<#

(
J&#*)-"#1$#CDEFCGH#(+0>$#')3)#\C]#^_#`)-43"$24$3"("0+)#K(G2+*)#+IJ)KLMLN#R2>43+*+"2+-4)#a>(+)2)#C?>$1)S<#

