
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA FLÁVIA DOS SANTOS AMARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA FADIGA EM PESSOAS COM DOENÇA 

INFLAMATÓRIA INTESTINAL ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO 
ESPECIALIZADO 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2020  



 

ANA FLÁVIA DOS SANTOS AMARAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA FADIGA EM PESSOAS COM DOENÇA 

INFLAMATÓRIA INTESTINAL ATENDIDAS EM UM AMBULATÓRIO 
ESPECIALIZADO 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde 
do Adulto - PROESA - da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Mestra em 
Ciências. 
 
Área de concentração: Enfermagem na 
Saúde do Adulto 
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Paula Cristina 
Nogueira  

 
 
 

VERSÃO CORRIGIDA 
A versão original encontra-se disponível na Biblioteca da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo e na Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2020



 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA 
FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 

Assinatura: _________________________________  

Data:___/____/___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na Publicação (CIP) 
Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta” 

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica elaborada por Yuka Saheki (CRB-8: 7093) 

Amaral, Ana Flávia dos Santos 

Avaliação da fadiga em pessoas com doença inflamatória 
intestinal atendidas em um ambulatório especializado / Ana 
Flávia dos Santos Amaral. São Paulo, 2020. 

119 p. 
 
Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo. 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Paula Cristina Nogueira 
Área de concentração: Enfermagem na Saúde do Adulto 
 
1. Fadiga. 2. Doenças inflamatórias intestinais. 3. Doença de 

Crohn. 4. Proctocolite. 5. Enfermagem. I. Título. 



 

Nome: Ana Flávia dos Santos Amaral 

Título: Avaliação da Fadiga em Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal Atendidas 

em um Ambulatório Especializado 

 

 

  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde 

do Adulto - PROESA - da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestra em Ciências. Aprovado em: ___/___/___  

  

 

Banca Examinadora 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. ___________________________________ 

Instituição:__________________ Assinatura: _______________ 

 

Prof. Dr. ___________________ Instituição:________________ 

Julgamento:________________ Assinatura:_______________ 

 

Prof. Dr. ___________________ Instituição:________________ 

Julgamento:________________ Assinatura:_______________ 

 

Prof. Dr. ___________________ Instituição:________________ 

Julgamento:________________ Assinatura:_______________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos os meus pais, Ana Lourdes e Francisco. 
Ao meu esposo, Albert. 

À minha filha, Marina. 
À minha afilhada, Sofia. 

Ao meu sobrinho, Benjamim. 
 

A vocês, todo meu amor, meus sorrisos, meus sonhos de felicidade! 
 

  



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

Agradeço a Deus por ouvir diariamente as minhas preces, por me colocar sempre no 

caminho da luz e me ajudar a conciliar as diversas atividades diariamente (trabalho, 

casa, filha), sempre mantendo o foco para a conclusão deste trabalho. 

 

À minha orientadora Professora Doutora Paula Cristina Nogueira, carinhosamente, 

Paulinha. Agradeço pelo convite em desenvolver esse trabalho, por acreditar em mim, 

pela confiança, ensinamentos e por me guiar calmamente durante cada etapa. 

 

Ao meu esposo, Albert, pelo suporte, por caminhar comigo, aceitar, entender e apoiar 

minhas escolhas, por me encorajar a desenvolver esse trabalho. Agradeço por todo o 

amor e cumplicidade. 

 

À Marina, minha filha amada, por todos os abraços apertados após minhas longas 

horas de estudo. 

 

Aos meus pais, por todo amor, por serem a essência de minha formação e 

fundamentação como ser humano. 

 

À Professora Doutora Vera Lúcia Conceição de Gouveia Santos, pelos ensinamentos 

primordiais na pesquisa, desde a minha graduação. 

 

À EEUSP, meu berço de profissão. Por me permitir desenvolver como profissional e 

me fundamentar como enfermeira. 

 

Ao Serviço de Pós-Graduação, em especial ao Paulo Onitsuka, pela paciência e 

atenção, por me lembrar sempre dos prazos importantes durante cada etapa deste 

percurso. 

 

Às amigas, pela presença em minha vida. Em especial àquelas que participaram 

ativamente deste processo, com palavras acolhedoras, incentivo e amparo durante as 

fases deste ciclo. 



 

 

À Hollister do Brasil, empresa que tenho orgulho em fazer parte, por me permitir 

desenvolver esse trabalho sem conflito de interesses. Em especial à Valeria Pando, 

pelo apoio e estímulo desde o início. 

 

À minha família, pela presença constante e essencial em minha vida. 

 

À Beth, por se dedicar à minha casa enquanto eu me dedicava a esse trabalho. 

 

Ao Hospital Heliópolis, por aceitar e permitir o desenvolvimento desse trabalho no 

ambulatório de coloproctologia. Em especial, à enfermeira estomaterapeuta, Márcia 

Fillipin, ao médico coloproctologista, Dr. Idblan Albuquerque e sua equipe, às 

psicólogas, Zulmira Nascimento e Miriam Habenchus, à Maria Inês da Silva (CEP), à 

gerência de enfermagem, Silvia Menezes e às técnicas de enfermagem, Maria da 

Paixão e Celita Cordeiro. 

 

Aos Crohnistas da Alegria, em especial à Edna Conceição e à Maria Rita da Silva, 

pelo acolhimento e carinho. 

 

Aos pacientes, cuja jornada de vida não é fácil, por compartilharem suas histórias e 

serem fundamentais para a concretização desse trabalho. 

  



 

Amaral AFS. Avaliação de fadiga em pessoas com doença inflamatória intestinal 
atendidas em um ambulatório especializado. [dissertação]. São Paulo: Escola de 
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RESUMO 
 

Introdução: a fadiga é um dos sintomas da doença inflamatória intestinal (DII), presente 
tanto nas fases ativa quanto de remissão da doença. Objetivos: avaliar a fadiga em 
pessoas com DII atendidas em um ambulatório especializado; descrever o perfil 
sociodemográfico e clínico; identificar a gravidade, frequência e impacto da fadiga nas 
atividades diárias (AD) e verificar possíveis associações e correlações. Métodos: estudo 
observacional, transversal, com abordagem quantitativa realizado no ambulatório de 
atendimento à pacientes com DII em um hospital público de São Paulo, em setembro e 
outubro de 2019, aprovado por Comitê de Ética. A amostra foi constituída por 137 
pacientes. Foram utilizados 4 instrumentos: Mini Exame do Estado Mental, Dados 
Sociodemográficos e Clínicos, Inventário de Depressão de Beck e Inflammatory Bowel 
Disease Fatigue Scale (IBD-F), validado e adaptado para o Brasil. A análise dos dados foi 
realizada através de estatística descritiva, testes de hipótese Mann-Whitey, Brunner-
Munzel, Kruskal-Wallis, test t, qui-quadrado, Exato de Fisher e ANOVA, teste de 
correlação de Pearson e Kendall’s, considerando o nível de significância de 5%. A 
consistência interna do instrumento IBD-F foi obtida através do Alpha de Cronbach. 
Resultados: Dos 137 pacientes, a maioria era do sexo feminino 82 (59,9%), idade média 
de 46,1 (DP=14,1) anos, 92 (67,2%) tinham Doença de Crohn (DC) e 45 (32,9%) tinham 
Retocolite Ulcerativa (RCU). A maioria (109/79,6%) informou sentir fadiga, com média de 
tempo de 24 meses (DP=66,1). A gravidade e frequência da fadiga apresentaram média 
de 7 pontos (0-20) e o impacto da fadiga nas AD, 15 (0-120). As mulheres apresentaram 
maiores médias de fadiga tanto para a gravidade e frequência (p = 0,002), quanto para o 
impacto da fadiga nas AD (p < 0,001). Pacientes com DC em atividade apresentaram 
maiores médias de gravidade, frequência e impacto nas AD (p < 0,001). Pacientes com 
RCU “Moderada” e “Grave”, também apresentaram maiores médias de gravidade, 
frequência e impacto da fadiga nas AD (p= 0,003; p= 0,001 respectivamente). Pacientes 
em uso de imunossupressor apresentaram menores médias de gravidade e frequência da 
fadiga (p = 0,05). A gravidade e frequência da fadiga são maiores quando a DII se 
manifesta na pele (p=0,008), visão (p=0,046) e sistema ósseo (p= 0,015), assim como o 
impacto da fadiga nas AD é maior quando a DII se manifesta na pele (p= 0,006), visão (p= 
0,009) e vias urinárias (p= 0,036). Houve correlação moderada, forte e positiva entre a 
depressão e a gravidade, frequência e impacto da fadiga nas AD (r = 0,59, p < 0,001; 
r=0,45, p < 0,001; r = 0,73, p < 0,001 respectivamente). Conclusão: a gravidade, 
frequência e impacto da fadiga mostram-se relacionadas com o sexo feminino, com a DC 
em atividade e a RCU em condição Moderada a Grave; quando manifestada na pele e 
visão, e quando a depressão está presente nos pacientes com DII. Implicações para a 
prática e a pesquisa: a avaliação e tratamento da fadiga e da depressão são essenciais 
na assistência integral de pacientes com DII, especialmente em mulheres com doença 
ativa e com as manifestações descritas. A exploração da correlação entre depressão e 
fadiga é importante para o estudo de intervenções que diminuam globalmente o 
sofrimento do paciente.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Fadiga. Doenças Inflamatórias Intestinais. Doença de Crohn. 
Proctocolite. Enfermagem. 
 
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.  
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ABSTRACT 

Introduction: fatigue is one of the symptoms of inflammatory bowel disease (IBD), 
present both in the active phases and in remission of the disease. Objectives: assess 
fatigue in people with IBD treated in a specialized outpatient clinic; describe the 
sociodemographic and clinical profile; identify the severity, frequency and impact of 
fatigue on daily activities (DA) and verify possible associations and correlations. 
Methods: an observational, cross-sectional study with a quantitative approach was 
performed at the outpatient clinic for IBD patients in a public hospital located in São 
Paulo on September and October 2019. The study was approved by the Research 
Ethics Committee. The sample consisted of 137 patients. Four instruments were used: 
Mini Mental State Examination, Sociodemographic and Clinical Data, Beck Depression 
Inventory and Inflammatory Bowel Disease Fatigue Scale, validated and adapted for 
Brazil. Data analysis was performed through descriptive statistics, Mann-Whitey 
hypothesis tests, Brunner-Munzel, Kruskal-Wallis, test t, chi square, Fisher exact test, 
ANOVA and Pearson and Kendall's correlation test, considering the level of 
significance 5%. The internal consistency of the IBD-F was obtained using Cronbach's 
Alpha. Results: Of the 137 patients, the majority were female 82 (59.9%), mean age 
of 46.1 (SD=14.1) years, 92 (67.2%) had Crohn's disease (CD) and 45 (32.9%) 
ulcerative colitis (UC). The majority (109/79.6%) reported feeling fatigue, with an 
average time of 24 months (SD=66.1). The severity and frequency of fatigue showed 
an average of 7 points (0-20) and the impact of fatigue on DA, 15 (0-120). Women had 
higher means of fatigue for both severity and frequency (p = 0.002), and for the impact 
of fatigue on DA (p < 0.001). Patients with working CD had higher means of severity, 
frequency and impact in DA (p < 0.001). In patients with UC "Moderate" and "Serious", 
severity, frequency and impact in DA were higher (p= 0.003; p= 0.001 respectively). 
Patients using immunosuppressive had lower means of severity and frequency of 
fatigue (p = 0.05). The frequency and severity of fatigue is higher when IBD manifests 
itself on the skin (p=0.008), vision (p=0.046) and bone system (p= 0.015), as well as 
the impact of fatigue on DA is greater when IBD manifests itself on the skin (p= 0.006), 
vision (p= 0.009) and urinary tracts (p= 0.036). There was a moderate, strong and 
positive correlation between depression and the severity, frequency and impact of 
fatigue in DA (r = 0.59, p < 0.001; r=0.45, p < 0.001; r = 0.73, p < 0.001 respectively). 
Conclusion: the severity, frequency and impact of fatigue are related to female gender, 
activity CD and UC in moderate to serious condition; when manifested in the skin and 
vision, and when depression is present in patients with IBD. Implications for practice 
and research: the evaluation and treatment of fatigue and depression are specific in 
the comprehensive care of patients with IBD, especially in women with active disease 
and with the manifestations described. The exploration of the correlation between 
depression and fatigue is important for the study of interventions that reduce overall 
the patient's suffering. 
 
KEY WORDS: Fatigue. Inflammatory Bowel Disease. Crohn Disease. Proctocolits. 
Nursing.  
This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.  
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1 INTRODUÇÃO 

A doença inflamatória intestinal (DII) é caracterizada como uma inflamação 

recidivante crônica do intestino, havendo dois tipos de patologias: Doença de Crohn 

(DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU) (Magro et al., 2012; Rubin, Palazza, 2006; Kim, 

Cheon, 2017; Maranhão, Vieira, Campos, 2015). Clinicamente, ambas as doenças 

apresentam sintomas semelhantes, como dor abdominal, diarreia, presença de 

sangue nas fezes e sintomas sistêmicos (Magro et al., 2012; Kim, Cheon, 2017). Esses 

sintomas ocorrem devido às alterações na mucosa e na parede intestinal. Outras 

manifestações mais graves, como aderência de alças, fissuras e manifestações 

extraintestinais também podem estar presentes (Maranhão, Vieira, Campos, 2015). A 

localização e profundidade da inflamação, assim como, as complicações, a incidência 

e a prevalência se diferem (Kim, Cheon, 2017). Em geral, a RCU afeta o reto e 

progride de forma proximal envolvendo comprimentos variáveis do cólon; a DC 

envolve, tipicamente, o intestino delgado e o intestino grosso de forma segmentar, 

com áreas entrepostas, ou seja, é caracterizada por possuir segmentos saudáveis que 

separam os segmentos inflamados  (Beyer, 2010).  

Atualmente, a etiologia da DII não é clara, porém acredita-se que alterações do 

sistema imunológico intestinal e sua interação com a microbiota intestinal ocorrem de 

maneira desequilibrada, o que ocasiona a inflamação crônica em pessoas que 

possuem fatores ambientais, genéticos e psicológicos suscetíveis (Kim, Cheon, 2017).  

1.1 EPIDEMIOLOGIA DA DII 

Estudos com dados epidemiológicos coletados de maneira padronizada são 

escassos. Logan (1998) e Loftus (2004), em suas revisões, já relatavam que a 

incidência de DII aumentava acentuadamente no século XX. Atualmente, essa 

incidência aumenta a cada ano, por diversos fatores (Molodecky et al., 2012), estando 

associada à influência da transição socioeconômica de muitas regiões, que passaram 

de subdesenvolvidas para desenvolvidas. Como consequência houve alterações no 

estilo de vida, e no ambiente, o que pode ter influenciado no aumento de DII, uma vez 
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que é correlacionada também à fatores socioeconômicos e ambientais (Burisch J, 

Munkholm, 2013; Burisch, Munkholm, 2015). 

As estimativas de prevalência de DII continuam a subir e em 2009 estavam na 

faixa de 2,5 a 3 milhões de pessoas na Europa (Burisch et al., 2014) e 1 a 1,5 milhões 

na América do Norte (Kappelman, et al., 2013). Molodecky et al. (2012) analisaram a 

prevalência e incidência da DC e RCU, incluindo artigos de diferentes regiões 

geográficas. A maior incidência anual foi encontrada na Europa, de 24,3 por 

100.000/ano para RCU e 12,7 por 100.000/ano para DC. Na Ásia e no Oriente Médio, 

foi de 6,3 por 100.000/ano para RCU e 5,0 por 100.000/ano para DC; e, na América 

do Norte, foi de 19,2 por 100.000/ano para RCU e de 12,7 por 100.000/ano para DC. 

Quanto à prevalência de DII, a região da Europa foi a com maior índice (RCU: 505 por 

100.000 pessoas; DC:322 por 100.000 pessoas) e a América do Norte (RCU: 249 por 

100.000 pessoas; DC: 319 por 100.000 pessoas). Nas análises de tendência temporal, 

75% dos estudos de DC e 60% dos estudos de RCU tiveram uma incidência crescente 

de significância estatística (P <0,05) (Molodecky et al., 2012).  

Segundo Burisch e Munkholm (2018), a incidência de RCU e DC aumentou 

globalmente na Europa de 6,0 por 100.000 pessoas/ano na RCU e 1,0 por 100.000 

pessoas/ano na DC em 1962 para 9,8 por 100.000 pessoas/ano e 6,3 por 100.000 

pessoa/ano em 2010, respectivamente (Burisch, Munkholm, 2015). 

Um estudo de revisão apontou uma variação significativa nas taxas de 

incidência e prevalência de DC e RCU entre as regiões geográficas (Burisch J, 

Munkholm, 2013). As taxas de incidência variam entre 0,1 a 20,2 para a DC e 0,5 a 

31,5 por 100.000 pessoas/ano para a RCU, segundo o artigo de coorte europeia de 

base populacional de 31 centros europeus, realizado em 2013, sendo a maior 

incidência registrada no mundo encontrada na região oeste-leste da Europa (Burisch 

et al., 2014).  

Ng et al. (2017) identificaram 147 estudos no período de 1990 a 2016, incluindo 

119 estudos de incidência e 69 estudos de prevalência. A maior prevalência da DII foi 

encontrada na Europa (RCU 505 por 100.000 pessoas na Noruega; DC 322 por 

100.000 pessoas na Alemanha) e na América do Norte (RCU 286 por 100.000 pessoas 

nos EUA; DC 319 por 100.000 pessoas no Canadá). A prevalência da DII excedeu 0,3% 

na América do Norte, Oceania e em muitos países da Europa. No geral, 16 (72,7%) 

dos 22 estudos sobre a DC e 15 (83,3%) dos 18 estudos sobre RCU relataram 
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incidência estável ou decrescente da DII na América do Norte e Europa. O estudo 

demonstra que no século XXI, a prevalência da DII aumentou 0,3% da população total 

no Canadá, Dinamarca, Alemanha, Hungria, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, Reino 

Unido e EUA. Tendo os países ocidentais uma prevalência crescente (Ng et al., 2017).  

As DII, antes prevalentes em países desenvolvidos, estão passando por 

aumento das taxas de incidência e prevalência em regiões tradicionalmente 

consideradas como de baixa incidência, como Ásia, América do Sul, Sul da Europa, 

Europa Oriental e Oriente Médio, sendo essas taxas mais elevadas principalmente 

nos países recém-industrializados (Burisch, Munkholm, 2015; Jess, Frisch, Simonsen, 

2013; Kaplan, Ng, 2017; Kaplan, 2015). Desde 1990, a incidência tem aumentado nos 

países recém-industrializados da África, Ásia e América do Sul (Ng et al., 2017). De 

acordo com os pesquisadores, a variação na incidência da DII entre as regiões pode 

ser devido a fatores de risco variados, diferentes maneiras de coletar os dados e 

acesso e notificação diferenciados nos serviços de saúde (Kaplan, Ng, 2017; Kaplan, 

2015).  

Os estudos de tendências temporais de países recém-industrializados na Ásia 

e na América do Sul foram escassos, mas todos mostraram dados de variação 

percentual anual (VPA) estáveis ou crescentes. No Brasil a VPA para a DC foi de mais 

de 11,1% (IC95% 4,8 a 17,8) e para RCU de mais de 14,9% (10,4 a 19,6) de 1988 a 

2012 (Souza et al., 2002; Victoria, Sassak, Nunes, 2009; Parente et al., 2015). 

No Brasil essas doenças apresentam baixa prevalência e incidência e não são 

consideradas doenças de notificação compulsória (Souza, Belasco, Aguilar-

Nascimento, 2008). Para o Estado de São Paulo, a prevalência estimada foi de 24.3 

casos/100.000 habitantes (DC) e 28.3 casos/100.000 habitantes (RCU) e a incidência 

de 6.14 novos casos/100.000 habitantes/ano (DC) e 7.16 novos casos/100.000 

habitantes/ano (RCU) (Gasparini, Sassaki, Saad- Hossne, 2018).  

Estudo de coorte retrospectiva realizado no Piauí, avaliou as características 

demográficas e fenótipos clínicos da DII no Nordeste do Brasil. Foram analisados 252 

pacientes com diagnóstico de DII, 152 (60,3%) com RCU e 100 (39,7%) com DC, com 

predominância de mulheres jovens miscigenadas (n=171/67,9%), e de áreas urbanas 

(217/86,1%). O estudo encontrou aumento anual da incidência de 0,08 para 1,53 

casos/100.000 habitantes de 2011 para 2012 e prevalência de 12,8 casos/100.000 
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habitantes em 2012. Nas últimas duas décadas, houve um aumento notável na 

frequência de DII na área de estudo (Parente et al., 2015).  

Estudo brasileiro de coorte retrospectiva, realizado em Ribeirão Preto - SP, 

analisou a frequência de admissão por DC e RCU ao longo de 20 anos, verificando o 

registro de 257 casos novos no período (126 para DC e 131 para RCU). O estudo 

identificou um aumento na incidência de 40 para 61 casos/10.000 atendimentos nos 

primeiros 5 anos, com menor crescimento subsequente. Esse estudo demonstrou que 

houve aumento da frequência das DII, sendo a DC mais frequente que a RCU. Houve 

predominância para a forma mais grave da DII, com taxas de mortalidade de 10,8% 

para a DC e de 12,2% para a RCU (Souza et al., 2002).  

Outro estudo brasileiro de coorte retrospectiva, feito em Botucatu - SP 

demonstrou incidência entre jovens, brancos, residentes em área urbana, com 

aumento para o sexo feminino. Durante os 20 anos de estudo, as taxas de incidência 

variaram de 1,75 a 4,48 casos/100.000 habitantes, com prevalência de 2,14 a 22,61 

casos/100.000 habitantes para as DII. A incidência da RCU, diferentemente do estudo 

anterior de Souza et al. (2002), foi maior que a DC, com aumento progressivo durante 

15 anos, e diminuição nos últimos 5 anos do estudo. A incidência de DII nessa região 

foi tão baixa quanto em outros países da América Latina e menor que a encontrada 

em países do Sul da Europa (Victoria, Sassak, Nunes, 2009).  

Entre os pacientes com DII, o risco de mortalidade aumenta em 10% para a 

RCU e em 50% para a DC quando comparado à população de base (Burisch, 

Munkholm, 2015; Jess, Frisch, Simonsen, 2013). Na DC, 25% a 50% das mortes são 

específicas da doença, como desnutrição, complicações pós-operatórias e câncer 

intestinal. Na RCU, as causas de mortes específicas da doença incluem câncer 

colorretal e complicações cirúrgicas e pós-operatórias (Burisch, Munkholm, 2015).  

1.2 FISIOPATOLOGIA DA DII 

Existem fatores genéticos, alterações da resposta do sistema imune e fatores 

ambientais envolvidos no desenvolvimento da DII (Maranhão, Vieira, Campos, 2015). 

Abraham e Cho (2009) constataram que alterações genéticas no sistema imunológico 

ou uma resposta inflamatória inapropriada à microbiota intestinal em uma pessoa 
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geneticamente suscetível leva ao desenvolvimento de uma inflamação intestinal 

crônica, sendo a RCU e a DC diagnosticadas por suas características clínicas, 

patológicas, radiológicas, endoscópicas e laboratoriais.  

A DII resulta da ativação inadequada e contínua do sistema imunológico da 

mucosa intestinal, induzida pela presença da flora bacteriana luminal. Essa resposta 

é intensa, facilitada por disfunção da barreira do epitélio intestinal e sistema 

imunológico da mucosa. As pessoas com DII geralmente apresentam crises 

frequentes e recidivas crônicas, resultando em diarreia, dor abdominal, sangramento 

retal e desnutrição, devido aos distúrbios inflamatórios recidivantes do trato 

gastrointestinal. Entre as doenças inflamatórias crônicas, a característica 

fisiopatológica única da DII é a aposição de altas concentrações de bactérias 

intraluminais próximas ao sistema imunológico intestinal. Há forte evidência para 

sustentar que a desregulação da resposta imune controlada à bactérias comensais 

em indivíduos geneticamente suscetíveis, impulsionam a DII (Podolsky, 2002).  

Quanto às células de defesa, as células Th1 desempenham um papel 

importante na patogênese da inflamação relacionada à DC, enquanto as células Th2 

atuam na RCU (Kim, Cheon, 2017). Esses dados são embasados e reforçados por 

Cheon (2013) em seu estudo de revisão que buscou variantes genéticas e fenótipos 

clínicos da DII, para compreender as discrepâncias entre dados de populações com 

diferentes origens genéticas e fatores ambientais. Essa revisão comparou a genética 

da DII em países asiáticos e ocidentais, com foco na detecção bacteriana inata, 

autofagia, e a via da célula auxiliar 17 do receptor T da interleucina-23. Foi concluído 

que na inflamação há uma ativação das células Th17 e desequilíbrio de Th17 

regulador. Essas células T foram identificadas como componentes importantes no 

desenvolvimento da inflamação intestinal. Além disso, o fator de necrose tumoral 

(TNF)-α também foi identificado como citosina primordial no surgimento da DII, em 

sua patogênese (Cheon, 2013).  

Cho (2008), em seu artigo de revisão, apresentou a atuação da genética e 

imunopatogenia na DC e na RCU. O sistema imunológico intestinal é responsável por 

responder aos patógenos enquanto coexiste com bactérias lumiais. O estudo 

demonstrou que a desregulação das respostas imunes normais às bactérias 

intestinais em pessoas geneticamente suscetíveis induz o surgimento da DII (Cho, 

2008). 



Introdução 19 

As pesquisas com a DC demostraram associação da doença com o 

polimorfismo funcional da proteína 2 do domínio de oligomerização de ligação a 

nucleotídeos NOD2, ATG16L1 (proteína 16 semelhante a autofagia 1) e IRGM (família 

GTPase relacionada à imunidade, M), presentes no sistema imunológico inato e no 

processamento intracelular de componentes bacterianos (Abraham, Cho, 2009). Não 

é sabido se a DC acontece como resultado de um defeito primário na detecção 

bacteriana intraluminal pelo sistema imunológico inato ou adaptativo. Na DC a 

capacidade do polimorfismo reduz a capacidade da NOD2 em detectar o 

peptidoglicano bacteriano e ativar as vias do fator nuclear KB e da proteína quinase 

ativada por mitogênio, induzindo o processo de inflamação (Cho, 2008). 

Demais observações clínicas sugerem que fatores genéticos contribuem para 

a suscetibilidade à DII. Familiares de primeiro grau de uma pessoa com DII, podem 

apresentar de 4 a 20 vezes mais chances de ter DII, em relação a população normal, 

sendo de aproximadamente 7% o risco absoluto para desenvolvimento da DII nessa 

população (Podolsky, 2002).  

Outras associações ambientais parecem estar correlacionadas à patogênese. 

A RCU está inversamente associada ao tabagismo, sendo as recidivas clínicas 

associadas à cessação do tabagismo. Na DC o tabagismo está diretamente associado 

(Smith, Lashner, Hanauer, 1988; Katschinski et al., 1988).  

1.3 CARACTERÍSTICAS DA RETOCOLITE ULCERATIVA E DOENÇA DE 

CROHN 

A Tabela 1 aponta a comparação entre a DC e a RCU, de acordo com as 

características de cada doença. 
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Tabela 1 - Características específicas da RCU e DC. 

Característica Retocolite Ulcerativa Doença de Crohn 

Patologia   

Envolvimento retal Sempre Comum 

Lesões descontínuas Nunca Comum 

Envolvimento transmural Raro Comum 

Granulomas Ocasionais Comuns 

Doença perianal Nunca Comum 

Mucosa em paralelepípedo Rara Comum 
Radiologia   

Envolvimento do intestino delgado Nunca Comum 

Envolvimento descontínuo Nunca Comum 

Estenoses Ocasionais Comuns 

Fístulas Nunca Comuns 
Endoscopia   

Úlceras aftoides Nunca Comuns 

Não envolvimento do reto Nunca Comum 

Úlceras no íleo terminal Nunca Comuns 

Fonte: Goldman, Ausiello, 2005 apud Maranhão, Vieira, Campos, 2015. 

1.3.1 Retocolite Ulcerativa 

O processo inflamatório na RCU é condicionado à mucosa e submucosa 

superficial do intestino grosso, sendo característica da doença, a ausência de 

inflamação nas camadas mais profundas do intestino. A inflamação normalmente se 

estende de maneira contínua e ascendente a partir do reto, porém, em alguns casos 

raros, a RCU não atinge o reto. O principal sintoma da doença é a diarreia 

sanguinolenta. Embora, um pequeno número de pessoas apresente constipação, 

mesmo no período de doença ativa. Na RCU a função peristáltica fica modificada 

devido à resposta aos mediadores inflamatórios. A gravidade da doença se dá 

proporcionalmente à extensão do intestino envolvido e à intensidade do processo 

inflamatório no tecido afetado (Podolsky, 2002).  

Truelove e Witts (1955) estabeleceram critérios para avaliação da gravidade da 

RCU, de acordo com a intensidade dos sintomas, sendo a doença considerada:  

 Leve: quando há menos de três evacuações por dia, com ou sem sangue, sem 

comprometimento sistêmico e com velocidade de sedimentação globular 

normal;  

 Moderada: quando há mais de 4 evacuações por dia com mínimo 

comprometimento sistêmico;  
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 Grave: quando ocorre mais de 6 evacuações por dia com sangue e com 

evidência de comprometimentos sistêmicos, tais como febre, taquicardia, 

anemia e velocidade de sedimentação globular acima de 30. Casos com 

suspeita de megacólon tóxico também devem ser considerados graves. 

As causas da RCU ainda são desconhecidas. Porém, sabe-se que os fatores 

genéticos desempenham um papel importante, de 8 a 14% das pessoas que 

apresentam RCU têm histórico familiar de DII. Assim como existe também a influência 

de fatores ambientais, como alimentação e estilo de vida, bem como o bem-estar 

psicológico e físico. É uma doença crônica, controlada por imunossupressores e anti-

inflamatórios, porém, nem sempre o tratamento medicamentoso é eficaz. Cerca de 

15% das pessoas com RCU que ao longo da vida precisam remover a parte inflamada 

por meio de cirurgias, parte ou todo o cólon, dependendo da extensão da lesão 

(Eisenstein, 2018). 

Segundo Silverberg e colaboradores (2005) a inflamação na RCU é de 

característica contínua e restrita à superfície da mucosa, iniciando geralmente pela 

região retal, se estendendo por todo o cólon. A RCU é classificada de acordo com a 

extensão e envolvimento da região do cólon pela inflamação. Dá-se o nome de colite 

distal quando a doença é limitada a porção final do intestino grosso, colite esquerda 

quando há envolvimento do cólon descendente até o reto e pancolite quando a 

inflamação se estende por todo o cólon envolvendo a porções proximais à flexura 

esplênica, conforme ilustra a Figura 1.  

Figura 1 - Extensão da RCU de acordo com a aérea do intestino acometida 

 

 

Fonte: Adaptação de Ungaro R, Mehandru S, Allen PB, Peyrin-Biroulet L, Colombel JF. Colite ulcerosa. 
Lancet. 2017;389(10080):1756-70. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32126-2. 

Colite Esquerda Pancolite Colite Distal 
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Algumas pessoas com RCU podem apresentar inflamação ileal (ileíte por 

retrolavagem), que pode comprometer a diferenciação da DC, uma vez que nela é 

mais comum ter essa região comprometida. Os sintomas mais comuns geralmente 

são diarreia com sangue (noturna ou pós-prandial), presença de secreção purulenta, 

muco ou ambos e cólicas abdominais durante o peristaltismo (Silverberg et al., 2005).  

O objetivo do tratamento médico é conseguir alcançar a indução de resposta 

do sistema imune intestinal aos medicamentos e manter o paciente em remissão 

(Baumgart, Sandborn, 2007). Não existe um exame diagnóstico único que é 

considerado "padrão ouro" para o diagnóstico de RCU, sendo este baseado em: 

história clínica, exame físico, exames laboratoriais, exames radiológicos, 

endoscópicos e histológicos. Os principais exames são colonoscopia, patologia, testes 

bioquímicos séricos e fecais e estudos radiológicos. A causa infecciosa deve ser 

descartada. Em caso de dúvida sobre o diagnóstico, é necessária confirmação 

endoscópica e histológica após um intervalo de tempo (Dignass et al., 2012a, 2012b; 

Van Assche et al., 2013; Teixeira, Saad-Hossne, Sobrado, 2015). 

Uma coorte prospectiva de cinco anos, realizada por meio do estudo de 

acompanhamento realizado na Noruega identificou que 10% dos pacientes têm o 

diagnóstico alterado para a DC nos primeiros 5 anos após o início dos sintomas. A 

confirmação endoscópica e histológica do diagnóstico é considerada essencial. Uma 

minoria de pessoas não tem a causa da RCU, sendo classificada como retocolite 

indeterminada (Henriksen et al., 2006). 

1.3.2 Doença de Crohn 

A DC é uma doença inflamatória que atinge todas as camadas do trato 

gastrointestinal (TGI), da mucosa à serosa afetando todo o TGI da boca ao ânus. As 

lesões são descontínuas, segmentadas, com duas áreas afetadas separadas por uma 

porção de intestino normal. Atingem várias porções do TGI, incluindo complicações 

como: estenoses, abscessos ou fístulas (Beyer 2010). 

A doença se apresenta em três padrões: doença no íleo e ceco (40% dos 

pacientes), doença restrita ao intestino delgado (30%) e doença restrita ao cólon 

(25%). Essa localização está intimamente relacionada à manifestação clínica (dor 

referida pelo paciente) (Goldman, Ausiello, 2005). 
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Quanto à localização, 47% das lesões ocorrem no íleo terminal, 28% no cólon, 

21% no ileocolon e 3% no trato gastrointestinal superior. Quanto ao comportamento 

da DC, 70% dos pacientes são classificados como não restritivo e não penetrante e 

17%, restritivo e penetrante (fístulas ou abscessos ou ambos). A apresentação clínica 

é amplamente dependente da localização da doença e pode incluir diarreia, dor 

abdominal, febre, sinais clínicos de obstrução intestinal, bem como passagem de 

sangue ou muco ou ambos (Louis et al., 2001).  

Com relação às complicações, destaca-se a obstrução do intestino delgado 

(25%-30%); fístulas em alças intestinais, bexiga, vagina, pele e região perineal (10%-

15%), abscessos e peritonite, podendo ocorrer concomitantemente com colangite 

esclerosante e nas formas vaginais e perineais mais graves. Além do risco elevado de 

desenvolvimento do câncer de cólon, ainda maior nos pacientes com RCU (Van 

Assche et al., 2010). 

As análises de diversos fatores como, história clínica, exame físico, 

ileocolonoscopia, imagem do intestino delgado, exames de sangue e histologia, 

constituem o diagnóstico de DC. Não existe teste diagnóstico definitivo (Lamb et al., 2019).  

Quanto à classificação, a DC pode ser classificada através do Índice de Harvey-

Bradshaw (IHB) (Harvey, Bradshaw, 1980). A doença é considerada em remissão 

quando a soma total dos pontos é menor ou igual a quatro pontos. 

Quadro 1 -  Índice de Harvey-Bradshaw 

Variável Descrição Escore 

1 Bem-Estar Geral 

0 = Muito Bem  
1 = Levemente comprometido  
2 = Ruim  
3 = Muito Ruim 

2 Dor Abdominal 

0 = Nenhuma  
1 = Leve  
2 = Moderada  
3 = Intensa 

3 N.º de evacuações líquidas/dia 1 por cada evacuação 

4 Massa Abdominal 

0 = ausente 
1 = duvidosa  
2 = moderada  
3 = intensa 

5 Complicações 

1 ponto por item  
- Artralgia  
- Uveíte 
- Eritrema nodoso  
- Ulcerosas aftosas 
- Fissura Anal 
- Nova Fístula 
- Abscesso 

  Total   

Fonte: Harvey, Bradshaw, 1980. 
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O tratamento clínico da DC é realizado através do uso de medicamentos 

corticoides, imunossupressores e biológicos, com o objetivo de se atingir a remissão 

da doença. A escolha do medicamento é feita com base na localização da doença, 

resposta à terapia medicamentosa anterior, gravidade da doença (leve, fulminante, 

fistulizante) e presença de complicações. A cirurgia deve ser considerada em 

pacientes com complicações obstrutivas e para os que não responderam à terapia 

medicamentosa (Baumgart, Sandborn, 2007; Lamb et al., 2019). 

Com relação às manifestações sistêmicas, na DC pode ocorrer a síndrome de 

disfunção musculoesquelética, acarretando atrofia, perda de resistência e força 

muscular. Essa síndrome pode envolver deficiência nutricional, inflamação sistêmica, 

uso crônico de glicocorticoides, descondicionamento e inatividade física, culminando 

em fadiga nos pacientes com DC (Valentini et al., 2008; Wiroth et al., 2005; Siegel, 

Allen, Melmed, 2013; Otto et al., 2012). 

Cabalzar et al. (2017) desenvolveram um estudo  afim de avaliar a função 

muscular, a capacidade física e a qualidade de vida em pacientes com DC na fase 

ativa da doença, e este apontou que esses pacientes apresentam redução da força 

muscular, redução da capacidade física e perda da qualidade de vida. Ademais, 

fatores relacionados à doença, como inflamação sistêmica, nutrição inadequada, 

disfunção hormonal ou efeitos adversos de fármacos corticosteroides podem levar a 

atrofia, inatividade crônica e fadiga. 

1.4 FADIGA E DII 

A fadiga é definida como um sentimento de cansaço contínuo, com períodos de 

falta repentina e esmagadora de energia ou um sentimento de exaustão que não é 

aliviado ou totalmente aliviado após dormir ou após descanso, resultando em 

diminuição da capacidade física e mental de trabalho (Stjernman et al., 2010; Van 

Langenberg, Gibson, 2010). É identificada como um dos principais sintomas e uma 

das principais preocupações das pessoas com DII, impactando no funcionamento e 

na qualidade de vida desses indivíduos (Stjernman et al., 2010; Van Langenberg, 

Gibson, 2010; Casati et al., 2000). 
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Resulta da complexa inter-relação entre processos biológicos, psicossociais e 

comportamentais. Inclusive, durante períodos de remissão da doença, 2 de cada 5 

pacientes descrevem experimentar fadiga. A fadiga é um sintoma presente em várias 

doenças crônicas com padrão patogênico inflamatório, onde o perfil inflamatório é 

mediado por citocinas pró-inflamatórias aumentadas como a TNF-𝛂. Uma dessas 

doenças é a DC, onde mesmo após o controle dos sintomas mais graves, a fadiga 

pode manter-se presente (Van Langenberg, Gibson, 2010). 

O Quadro 2 apresenta o conceito multidimensional da fadiga, bem como seus 

componentes subjetivos e objetivos. 

Quadro 2 - Conceito multidimensional de fadiga com componentes subjetivos e objetivos 

Conceito Subjetivo  Objetivo  

1. Físico  
Debilidade, incapacidade 
percebida de iniciar ou 
completar tarefas, cansaço. 

Diminuição mensurável em atividades físicas 
ou desempenho em atividades prolongadas 
ou repetitivas.  

2. Cognitivo 
Dificuldade em se concentrar e 
pensar claramente. 

Diminuição mensurável em funções 
cognitivas como a memória, ou no 
desempenho através de testes repetitivos 
e/ou prolongados.  

3. Afetivo  
Diminuição na motivação, 
baixo humor e ausência de 
energia.  

Associação positiva entre ansiedade, 
depressão e fadiga.* 

Fonte: Van Langenberg, Gibson (2010). Tradução livre. *Czuber-Dochan, Ream e Norton (2013). 

Segundo a literatura, a ligação entre a fadiga e a inflamação sistêmica tem sido 

evidenciada tanto no modelo animal quanto no humano. Em ambos, a administração 

endovenosa de interleucinas pró-inflamatórias como IL-1, TNF-𝛂 e IL-6 induz sintomas 

característicos da “sensação de doença” como diminuição na atividade física, 

sensação de cansaço, febre e alteração cognitiva (Kelley et al., 2003; Bower et al., 

2009). Os mecanismos periféricos de definição da fadiga estão associados com o 

cansaço físico causado pela diminuição na massa magra e na desnutrição global e de 

micronutrientes (vitamina B12, D) (Irwin et al., 2008). 



Introdução 26 

A revisão da literatura de Nocerino et al. (2020), publicada recentemente, 

resume 5 possíveis etiologias da fadiga: Inflamação, anemia, deficiência de 

micronutrientes, medicamentos, microbiota intestinal e alterações no sono.  

Inflamação: A fadiga é comumente presente em doenças inflamatórias. Citocinas 

inflamatórias ativam a resposta dos linfócitos T ajudadores (Th1) via eixo intestino-

cérebro que é mediado pelo eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, causando fadiga, 

uma vez que as citocinas estimulam a secreção do fator de liberação de corticotropina 

no tecido hipotalâmico, o qual estimula a adrenocorticotropina na hipófise resultando 

na liberação de cortisol, que resulta no aparecimento da fadiga (Carabotti et al., 2015). 

Anemia: O consenso europeu para o correto diagnóstico e manejo da anemia em 

pacientes com DII (Dignass, et al., 2015), define anemia como a mais comum 

manifestação extraintestinal da DII, que segundo WHO, UNICEF e UNU (2001) é o 

estado clínico no qual os níveis de hemoglobina e hematócrito são mais baixos do que 

o recomendado segundo a idade ou sexo. A anemia ocorre em 20% dos pacientes 

ambulatoriais e em 68% dos pacientes hospitalizados com DII (Nocerino et al., 2020). 

A deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia, junto à anemia por doença 

crônica; nestes pacientes devido ao sangramento gastrointestinal e à diminuição na 

ingestão alimentar, o sangramento crônico pode causar também deficiências de 

vitamina B12 e ácido fólico (Dignass, et al., 2015).  

Deficiência de micronutrientes: devido à má absorção, diarreia, restrições alimentares 

auto impostas e ao estado catabólico (Vagianos et al., 2007). A deficiência de vitamina 

D tem sido encontrada em pacientes com DII tanto ativo quanto em remissão, no 

entanto, esta vitamina não tem sido associada à fadiga em pacientes com DII (Frigstad 

et al., 2018). 

Medicamentos: medicamentos psicotrópicos como antidepressivos e narcóticos, 

comumente prescritos aos pacientes com DII, podem gerar letargia e sonolência 

aumentando a carga de fadiga nestes pacientes. O uso de imunossupressores por 

longos períodos, podem causar fadiga e miopatia. Sendo que tratamentos rápidos 

podem gerar insuficiência adrenal que se manifesta com severa fadiga, porém, não 

comprovadamente associada à clássica fadiga apresentada por pacientes com DII 

(Minderhoud et al., 2003). A fadiga presente em pacientes em remissão pode ser 

suspeita de ser causada pelo tratamento medicamentoso (Minderhoud et al., 2003). 
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Microbiota Intestinal: A DII é associada à mudança na diversidade da microbiota 

intestinal, em comparação com controles sadios, com diminuição em bacteroides e 

Faecalibacterium prausnitzii e aumento em Escherichia coli enteronegativa. O 

aumento de bactérias no intestino causa a passagem de metabólitos pela barreira 

intestinal epitelial até o sangue, ativando a resposta inflamatória. Há indícios de 

melhora ou restabelecimento da microbiota intestinal, após o tratamento com terapia 

biológica em pacientes com DII (Estevinho et al., 2019).  

Alterações no sono: Sabe-se que os pacientes com DII sofrem de alterações no sono, 

independentemente se o paciente está em período ativo da doença ou em remissão, 

quando comparados com controles sadios, contudo, com relatos de piora no sono com 

a doença ativa. Os pacientes com DII relatam maior fragmentação do sono, uso de 

ajuda para dormir, diminuição da energia entre outros fatores associados ao sono 

alterado, entre os quais está a dor, sintomas noturnos da doença, uso de esteroides, 

narcóticos, terapia biológica, tabagismo, sexo feminino e depressão (Qazi, Farraye, 

2019).  

Artigo de revisão sistemática identificou que a prevalência de fadiga varia de 

41% a 48% quando a DII está em remissão, para 86% quando a doença está ativa 

(Cho, 2008). Os diferentes aspectos da fadiga em termos de tipo (físico, mental, 

cognitivo e emocional), duração (aguda e crônica) e gravidade (leve, moderada, 

substancial, grave) refletem seu comportamento multidimensional. De acordo com as 

evidências científicas, diversas ferramentas podem ser utilizadas para avaliação da 

fadiga (Czuber-Dochan et al., 2014). 

1.4.1 Instrumentos de Avaliação da Fadiga 

A fadiga é um sintoma comum em grande variedade de doenças crônicas. 

Norton et al. (2015) apontam para o fato de que os instrumentos existentes para 

avaliação e caracterização da fadiga tenham sido desenvolvidos em populações com 

essas doenças (como, por exemplo, câncer, artrite reumatoide etc). Somente 1 

instrumento foi inicialmente desenvolvido e validado especificamente para pacientes 

com DII: Inflammatory Bowel Disease Fatigue Self-assessment Scale -IBD-F (Escala 

de Fadiga em Doença Inflamatória Intestinal para autopreenchimento) (Czuber-

Dochan et al., 2014).  
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Norton et al. (2015) ainda descrevem duas escalas adicionais utilizadas para a 

caracterização de fadiga: 

  Inventário multidimensional de fadiga (Multidimensional Fatigue Inventory-MFI) é 

um instrumento para autopreenchimento desenvolvido na Holanda para pacientes 

com câncer submetidos a quimioterapia e pessoas com síndrome de fadiga (Smets 

et al., 1995). Este mede cinco dimensões da fadiga em 20 perguntas: física, mental, 

geral, redução da atividade e motivação, sendo que cada uma está composta por 

quatro perguntas com escores de 4 a 20, onde o maior número indica maior fadiga. 

O instrumento não gera um escore geral de fadiga e é popularmente utilizado. A 

validação de algumas das suas propriedades em pacientes com DII foi realizada 

recentemente por Vestergaard, Dahlerup e Bager (2017), que encontraram 

correlações altas entre ele e o IBD-F (0,66-0,88 método Spearman) e 

confiabilidade teste-reteste alta, de 0.88 e 0.94 respectivamente para cada seção 

que compõe o IBD-F (Czuber-Dochan et al., 2014), ao aplicar ambas escalas em 

159 holandeses com DII; 

 Escala de avaliação multidimensional da fadiga (Multidimensional Assessment 

Fatigue Scale-MAF): desenvolvida para pacientes com Artrite Reumatoide nos 

Estados Unidos (Belza et al., 1993). É composta por 16 itens que medem quatro 

dimensões da fadiga: gravidade, estresse, nível de interferência nas atividades da 

vida diária e tempo, gerando um escore único que pode variar de 1 a 50, onde a 

maior pontuação indica fadiga severa e alto impacto no indivíduo. Este instrumento 

não foi validado em pacientes com DII.  

A revisão da literatura de Nocerino et al. (2020) publicada recentemente 

menciona duas escalas adicionais para avaliação da fadiga já validadas em pacientes 

com DII: 

 Questionário de fadiga (Fatigue Questionnaire-FQ): mede a gravidade da fadiga 

física e mental em pessoas com Síndrome de Fadiga Crônica. Desenvolvido no 

Reino Unido. É de autopreenchimento, os pacientes classificam a sua experiência 

entre “melhor do que o usual” ou “muito pior do que o usual”, respectivamente para 

11 itens questionados, os quais são relacionados com fadiga mental e física 

(Chalder et al., 1993).   
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 Avaliação funcional da terapia de doença crônica-Fadiga (Functional Assessment 

of Chronic Illness Therapy-Fatigue-FACIT-F): validado nos EUA para avaliação da 

fadiga em pessoas com DII. É uma subescala de 13 itens, que foca avaliar fadiga 

geral em seus itens sem discriminar os componentes físico, mental entre outros, 

os quais são verificados em outras escalas como a MFI (Tinsley et al., 2011). 

Nocerino et al. (2020) mencionam que não existe consenso sobre qual 

instrumento ou escala utilizar para avaliar fadiga em pacientes com DII, no entanto, 

segundo estudo descritivo exploratório, os pacientes preferem o preenchimento da 

escala IBD-F (Czuber-Dochan et al., 2014), e esse instrumento foi validado e adaptado 

para o Brasil em 2018 (Lage, 2018). 

 IBD-F: Avalia a fadiga autorreferida de pessoas com DII. É composto por três 

seções, envolvendo questões relacionadas a gravidade e frequência da fadiga 

(seção I), impacto da fadiga (seção II) e fatores que contribuem para a fadiga 

(seção III). 

Sabe-se que a fadiga apresenta-se como importante sintoma para o 

desenvolvimento das atividades sociais e habituais das pessoas com DII, podendo 

influenciar em sua QV e ser potencializada pelos sintomas depressivos que podem 

afetar essas pessoas. No Brasil, não há estudos que avaliaram a fadiga em pessoas 

com DII utilizando o instrumento IBD-F após sua tradução, adaptação transcultural e 

validação para o Brasil. Diante dessa casuística e visando colaborar para o avanço do 

conhecimento sobre o assunto, esta pesquisa procurou avaliar a fadiga em pessoas 

com DII utilizando este instrumento e verificar a relação da fadiga com as 

características sociodemográficas e clínicas das pessoas com DII atendidas em um 

ambulatório especializado localizado no município de São Paulo. 



 

2 objetivos 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a fadiga em pessoas com DII atendidas em um ambulatório 

especializado.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever o perfil sociodemográfico e clínico das pessoas com DII 

atendidas em um ambulatório especializado; 

 Identificar a gravidade e frequência de fadiga nas pessoas com DII;  

 Identificar o impacto da fadiga percebido nas atividades diárias pelas 

pessoas com DII; 

 Verificar a relação entre a gravidade e frequência da fadiga e o seu impacto 

nas atividades diárias com as características sociodemográficas e clínicas 

das pessoas com DII.  



 

3 MÉTODOS
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3 MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

O estudo é do tipo observacional, transversal, com abordagem quantitativa dos 

dados. 

3.2 APECTOS ÉTICOS 

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da USP (CEP–EEUSP), processo número 3.301.491 (Anexo 1), e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Heliópolis (CEP–HE), processo número 

3.538.711 (Anexo 2). Os dados foram coletados após a autorização pela diretoria 

médica do Hospital Heliópolis (Anexo 3) e pela chefia médica do ambulatório de 

coloproctologia do hospital (Anexo 4) e aprovação pelos CEPs, seguindo as 

recomendações da Resolução n.º 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que se 

refere à pesquisa envolvendo seres humanos. Os sujeitos da pesquisa foram 

esclarecidos sobre os objetivos do estudo e forma de participação na pesquisa. Após 

esses esclarecimentos e ao aceitarem voluntariamente participar da pesquisa, foi 

solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A) em duas vias, ficando uma via em poder do participante e uma com a 

pesquisadora. 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no ambulatório de atendimento à pacientes com DII do 

Hospital Heliópolis, hospital público localizado na cidade de São Paulo, nos meses de 

setembro e outubro de 2019. O atendimento a esses pacientes é realizado 

semanalmente às terças-feiras no período da tarde, das 13h00 às 17h00, no 

ambulatório de coloproctologia do hospital. Há em média 300 pacientes com DII 
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cadastrados e semanalmente, são atendidos entre 25 e 35 pacientes. O serviço é 

coordenado por um médico coloproctologista especializado em DII. 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população do estudo foi constituída por pacientes com DII em tratamento 

médico no Hospital Heliópolis, que passaram por consulta ambulatorial com médico 

coloproctologista nos meses de setembro e outubro de 2019, totalizando 231 

pacientes. 

A amostra foi constituída pelos pacientes que atenderam aos critérios de 

inclusão e exclusão descritos abaixo. 

Os critérios de inclusão foram:  

 O paciente estar presente no dia da consulta com o médico coloproctologista 

no período da coleta de dados;  

 Ter idade igual ou superior a 18 anos no momento da coleta de dados; 

 Não apresentar déficit cognitivo. 

Foram excluídos do estudo, pacientes que não apresentavam diagnóstico 

definido da DII, que estavam realizando exames para investigação de diagnóstico 

diferencial entre Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa ou para exclusão de DII. 

O cálculo amostral para o estudo, considerando-se uma correlação moderada, 

r=0,35, foi de 100 pacientes válidos. Esse valor foi estipulado considerando-se a 

população total de pacientes com doença inflamatória intestinal (DII) cadastrados e 

atendidos pela equipe médica de coloproctologia do Hospital Heliópolis. De forma com 

que fosse possível confirmar que a fadiga impacta nas atividades dos pacientes com 

DII, sendo mais acentuada quando a DII está em atividade. 

Da população total, 231 pacientes agendados durante os 7 dias de coleta, 137 

compuseram a amostra deste estudo. Dos 94 pacientes que estavam agendados para 

consulta ambulatorial e não foram incluídos, 11 não apresentavam diagnóstico de DII 

definido, 3 apresentavam déficit cognitivo e não puderam responder às perguntas dos 

questionários, 5 se recusaram a participar do estudo e 4 começaram a responder os 
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questionários, foram chamados para a consulta e não retornaram para concluir. Os 

demais pacientes não foram incluídos ou por não comparecerem a consulta ou por já 

terem participado da coleta de dados: por exemplo, o paciente que participou do 

estudo dia 10 de setembro e retornou para a consulta dia 15 de outubro não foi incluído 

novamente.  

3.5 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2019, nas 

seguintes datas: 03, 10 e 24 de setembro e 01, 08, 15 e 29 de outubro, totalizando 7 

dias de coleta de dados. Nos dias 17 de setembro e 22 de outubro não ocorreu 

atendimento médico da equipe de coloproctologia, por isso a coleta não foi realizada 

nesses dias. 

Os pacientes eram entrevistados anteriormente ou após passarem pela 

consulta médica. Para a coleta de dados, a pesquisadora contou com a ajuda de uma 

enfermeira estomaterapeuta capacitada por ela, o que possibilitou com que todos os 

pacientes que atendiam aos critérios de inclusão, presentes nas datas da coleta de 

dados, fossem convidados a participar da pesquisa. 

A capacitação da enfermeira estomaterapeuta que auxiliou a pesquisadora 

durante a coleta de dados ocorreu por meio de explicação referente aos objetivos da 

pesquisa e estudo dos instrumentos utilizados para preenchimento adequado dos 

mesmos. No primeiro dia de coleta de dados, as entrevistas com os pacientes foram 

realizadas por ambas, a fim de se uniformizar o método e sequência de preenchimento 

dos instrumentos, bem como abordagem e orientação aos pacientes. 

Os dados foram coletados após esclarecimento sobre a pesquisa e o 

consentimento dos participantes mediante assinatura do TCLE, o qual foi elaborado 

em duas vias, ficando uma com o participante da pesquisa e a outra com a 

pesquisadora. Ambas as vias foram assinadas pela pesquisadora responsável e pelo 

participante da pesquisa.  

A equipe médica de coloproctologia se dividia em três consultórios para 

atendimento dos pacientes. A coleta de dados ocorreu em dois consultórios, 

localizados no mesmo ambiente dos consultórios médicos onde os pacientes eram 
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atendidos, estando a pesquisadora em um consultório e a enfermeira 

estomaterapeuta capacitada para a pesquisa, em outro. 

Foram realizadas entrevistas diretas aos pacientes, convidados a responder os 

instrumentos componentes da pesquisa. Após explicação sobre os objetivos da 

pesquisa e assinatura do TCLE pelo paciente, os instrumentos eram apresentados 

individualmente ao paciente, na seguinte ordem: Avaliação do Estado Mental, Dados 

Sociodemográficos e Clínicos, Inventário de Depressão de Beck e Inflammatory Bowel 

Disease – Fatigue Scale (Brasil). O paciente era convidado a realizar o preenchimento 

dos instrumentos estando supervisionado pelas enfermeiras (pesquisadora e 

enfermeira capacitada). Desse modo, era possível esclarecer as dúvidas dos 

pacientes durante o autopreenchimento supervisionado dos instrumentos e, da 

mesma forma, era possível às enfermeiras a realização da conferência do 

preenchimento adequado de todos os itens dos instrumentos, principalmente 

daqueles relacionados às perguntas abertas. 

3.6 INSTRUMENTOS 

Foram utilizados 4 instrumentos para coleta de dados, os quais estão descritos 

a seguir: 

 

Instrumento 1: Avaliação do Estado Mental (Anexo 5) 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM): permite avaliação da função cognitiva 

e rastreamento de quadros demenciais, foi elaborado por Folstein, Folstein e McHugh 

(1975) e traduzido pela primeira vez por Bertolucci et al. (1994). O instrumento é 

composto por 30 questões agrupadas em 7 categorias, com o objetivo de avaliar 

funções cognitivas específicas: orientação para tempo (5 pontos), orientação para 

local (5 pontos), registro de 3 palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 

lembrança das 3 palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos), e capacidade construtiva 

visual (1 ponto). Os escores variam de 0 a 30, sendo o ponto de corte 23/24 

considerado para a identificação de indivíduos cognitivamente alterados, de acordo 

com classificação proposta por Anthony et al. (1982). A nota de corte 23/24 foi utilizada 
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para o presente estudo, a fim de detectar déficit cognitivo dos pacientes avaliados. 

Nenhum dos 137 pacientes incluídos na amostra apresentou pontuação inferior a 23. 

O tempo para preenchimento desse instrumento foi de 5 minutos.  

 

Instrumento 2: Dados sociodemográficos e clínicos (Apêndice B) 

Este instrumento foi elaborado para o estudo, com base em estudo anterior 

sobre o assunto (Lage, 2018), sendo composto de dados sociodemográficos: idade, 

data de nascimento, sexo, nível de escolaridade, estado civil, renda familiar, prática 

religiosa e ocupação. Dados clínicos: tipo de DII, ano de diagnóstico, atividade da 

doença no momento da pesquisa (DC), gravidade da doença (RCU), locais de 

manifestação da doença, presença de DII na família, realização de cirurgia, presença 

e tipo de estomia, medicamentos utilizados, hábitos relacionados ao tabagismo, 

etilismo e outras drogas, comorbidades e identificação de depressão.  

Para a DC, a atividade da doença foi mensurada utilizando-se o Índice de Harvey-

Bradshaw (Harvey, Bradshaw, 1980). A doença é considerada em remissão quando a 

soma total dos pontos é menor ou igual a quatro pontos, conforme o Quadro 1. 

Para a RCU, a gravidade da doença foi classificada com base nos critérios de 

Truelove e Witts (1955), sendo a doença considerada: 

 Leve: menos de três evacuações por dia, com ou sem sangue, sem 

comprometimento sistêmico e com velocidade de sedimentação globular 

normal; 

 Moderada: mais de 4 evacuações por dia, com mínimo comprometimento 

sistêmico; 

 Grave: mais de 6 evacuações por dia com sangue e com sinais de 

comprometimento sistêmico, tais como febre (temperatura >37,5ºC), 

taquicardia (> 90bpm), anemia (Hb <10,5g/dL) e velocidade de sedimentação 

globular acima de 30mm. Casos com suspeita de megacólon tóxico também 

são considerados graves. 

Para avaliar a presença de Depressão, utilizou-se o Inventário de Depressão 

Beck, descrito a seguir. 
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Instrumento 3: Inventário de Depressão de Beck (Anexo 6) 

A escala original desse instrumento consiste em 21 itens (Beck, 1961), incluindo 

sintomas e atitudes, cuja intensidade varia de 0 a 3. Os itens referem-se a tristeza, 

pessimismo, sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa, sensação 

de punição, auto depreciação, autoacusações, ideias suicidas, crises de choro, 

irritabilidade, retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o 

trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso, preocupação 

somática, diminuição de libido. Caso o indivíduo identifique mais de uma resposta na 

mesma questão, ele pode assinalar duas respostas. Por exemplo, para a questão 1, 

o indivíduo pode assinalar 1 e 3, se ele se identificar com as duas respostas. Para 

esse instrumento, a pontuação varia de 0 a 63. 

Para identificação da depressão, foram considerados os seguintes escores:  

1 – Sem depressão ou depressão mínima: soma menor que 10 

2 – Depressão de leve a moderada: soma de 10 a 18 

3 – Depressão de moderada a grave: soma de 19 a 29 

4 – Depressão grave: soma de 30 a 63 

O tempo gasto para resposta ao questionário de dados sociodemográficos e 

clínicos foi de 15 minutos. 

 

Instrumento 4 – Avaliação da Fadiga – Inflammatory Bowel Disease- Fatigue 

Scale (Anexo 7) 

A versão original do instrumento Inflammatory Bowel Disease – Fatigue (IBD-

F), desenvolvida no Reino Unido por Czuber-Dochan et al. (2014), avalia a fadiga auto 

referida de pessoas com DII. A criação do instrumento ocorreu entre setembro de 2010 

e maio de 2013 e envolveu pacientes com DC ou RCU, sendo direcionada para as 

necessidades e vivência específica dos pacientes com DII (Czuber-Dochan et al., 

2014). O instrumento IBD-F é composto por três dimensões:  

- Seção I: contém 5 perguntas que avaliam a gravidade e a frequencia da fadiga, com 

escore variando entre de 0 e 20; 



Métodos 39 

- Seção II: contém 30 perguntas que avaliam a experência e impacto da fadiga, com 

escore variando de 0 a 120; 

- Seção III: composta por 5 questões descritivas relacionadas a fadiga. 

 O  escore final das seções I e II pode variar entre 0 e 140. Quanto maior a 

pontuação, maior o nível de fadiga relatado pelo indivíduo  (Czuber-Dochan et al., 

2014). 

O instrumento IBD-F foi validado e adaptado para o Brasil por Lage em 2018, 

envolvendo pacientes com DII. Para a adaptação transcultural do instrumento IBD-F 

para o Brasil, foram testadas as seguintes propropriedades psicométricas: 

interpretabilidade, consistência interna, reprodutibilidade, validade do construto, 

responsividade interna e responsividade externa (Lage, 2018). 

A versão brasileira do IBD-F (IBD-F Brasil) apresentou boas propriedades de 

medida com um alfa Cronbach entre 0,95 e 0,98 (seções I e II, respectivamente), um 

coeficiente de correlação intraclasse de 0,97, um erro padrão de medição de 4,8 

pontos e uma alteração mínima detectável de 6,0 pontos. Foi detectado 25% de efeito 

piso, sem efeito teto. Concluindo que o IBD-F Brasil possui propriedades de medida 

adequadas e pode ser utilizado na prática e pesquisa clínica (Lage, 2018). 

Após sua adaptação transcultural para o Brasil (Lage, 2018), o  instrumento foi 

aplicado pela primeira vez à população com DII durante o presente estudo. 

As seções I e II do instrumento são compostas por perguntas fechadas e a 

seção III composta por 5 questões descritivas sobre a fadiga (Lage, 2018), conforme 

descrito a seguir: 

 Seção I – Escala de Avaliação de Fadiga 

Destinada a identificar a fadiga, sua gravidade, frequência e duração. A fadiga 

foi definida como uma sensação de cansaço contínuo, com períodos de repentina e 

esmagadora falta de energia ou sentimento de exaustão que não é aliviada após o 

repouso ou sono. 

A seção é composta de 5 questões fechadas. De acordo com as respostas para 

as questões de 1 a 4, o indivíduo pode escolher assinalar 0, 1, 2, 3 ou 4, onde 0 = 

sem fadiga e 4 = fadiga intensa. As quatro questões estão relacionadas ao nível de 

fadiga percebido pelo paciente no momento da entrevista (Questão 1), e ao maior 
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nível (Questão 2), menor nível (Questão 3) e ao nível médio de fadiga (Questão 4) 

percebido pelo paciente nas últimas duas semanas.  

A questão 5 do instrumento avalia a frequência com que o paciente se sentiu 

fatigado durante o tempo que o paciente permaneceu acordado, nas últimas duas 

semanas anteriores ao momento da entrevista. Para essa questão, o paciente 

também deve optar pelas respostas de 0 a 4, sendo: 

0 = Nenhuma das vezes 

1 = Algumas vezes 

2 = Muitas vezes 

3 = A maior parte do tempo 

4 = O tempo todo 

A somatória dos escores correspondentes às respostas das 5 questões pode 

variar de 0 a 20, não havendo ponto de corte. A pontuação máxima é atingida quando 

todas as 5 questões apresentam a resposta equivalente a fadiga intensa, pontuando 

4 para cada questão. 

 Seção II – Escala de Impacto da Fadiga nas Atividades Diárias na DII 

Destinada a avaliar o impacto da fadiga percebido pelo paciente com DII em 

suas atividades diárias nas últimas duas semanas. 

A seção é composta de 30 questões fechadas, cujas respostas podem variar 

de 0 a 4. As questões avaliam o impacto de fadiga percebido durante atividades como 

sonolência durante o dia, trabalho, atividades sociais, dificuldade de concentração, 

dificuldade para prática de exercícios, dificuldade para dirigir, dificuldade para 

desenvolvimento de atividades de auto-cuidado (como banhar-se e vestir-se sozinho), 

dificuldade em manter relações amorosas (com parceiro e filhos), frustração, 

irritabilidade, sentimento de infelicidade, dificuldade para dormir à noite, dificuldade 

para desempenhar tarefas domésticas, necessidade de pedir ajuda a outras pessoas, 

qualidade de vida afetada durante a fadiga. 
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O paciente pode optar entre as seguintes respostas: 

0 = Nenhuma das vezes 

1 = Algumas vezes 

2 = Muitas vezes 

3 = A maior parte do tempo 

4 = O tempo todo 

Para as questões 3, 4, 9, 12, 13 e 14, há a opção da resposta “Não se Aplica” 

(NA). As questões 3 e 4 estão relacionadas com trabalho e estudo. Para esses casos, 

se a pessoa não trabalha e não estuda, pode assinalar a alternativa NA. Se a pessoa 

não dirigir, pode selecionar a opção NA para a questão 9. Se a pessoa não possui um 

parceiro, deve selecionar NA para as questões 12 e 13 e, se não possui filhos, deverá 

assinalar NA para a questão 14. A pontuação dessa seção varia de 0 a 120, não 

havendo escore de corte. Caso haja respostas correspondentes à NA, o cálculo da 

pontuação da seção deve ser ajustado de acordo com a seguinte fórmula: 

Escore Ajustado = Escore Atual / (120 – número de NA X 4) X 120 

Por exemplo, para uma pontuação na seção igual a 5, com 3 respostas NA, o 

escore correspondente à seção, será 6: 

5 / (120 – 3X4) X 120 = 6 

A somatória máxima para as seções I e II é de 140 pontos, sendo de no máximo 

20 pontos para a seção 1 e de no máximo 120 pontos para a seção 2. Quanto maior 

a pontuação, maior o nível de fadiga percebido pelo indivíduo.  

 Seção III –Questões adicionais sobre sua fadiga 

Essa seção é composta por quatro questões descritivas e uma optativa: 

1. O que você acha que é a principal causa de sua fadiga além da Doença 

Inflamatória Intestinal? 

2. O que você acha que são as outras causas de sua fadiga? 

3. Você já encontrou algo que ajuda a melhorar sua fadiga? 

4. Há quanto tempo você vivencia a fadiga? (----- anos; ---------meses) 

5. Durante esse tempo, sua fadiga tem sido: 



Métodos 42 

a) Constante    b) Intermitente 

O tempo gasto para resposta a esse questionário foi de 10 minutos. 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados coletados foram transferidos para uma planilha do programa 

Microsoft Excel e analisados no Programa Estatístico R 3.6.1 . Para todas as variáveis 

do estudo, foram empregadas estatísticas descritivas, com o intuito de caracterizar a 

amostra. Para as variáveis quantitativas, foram calculados média, desvio-padrão (DP), 

mediana, e valores mínimo e máximo. As variáveis qualitativas foram expressas por 

meio de frequências absoluta e relativa (%). 

Na análise da associação entre a fadiga com as variáveis sociodemográfias e 

clínicas do estudo foram aplicados os testes Brunner-Munzel, Teste t, Mann-Whitney, 

Qui-Quadrado de Pearson e teste Exato de Fisher. O modelo de análise de variância 

(ANOVA) e o teste de Kruskal-Wallis também foram utilizados para a comparação 

entre mais de três grupos. A escolha dos testes estatísticos foi realizada de modo a 

se obter a melhor seleção para cada variável. Dessa forma, verifica-se a normalidade 

dos resíduos (diferença entre valores observados e preditos pelo modelo) e compara-

se os desvios-padrão entre os grupos. 

O coeficiente de correlação de Pearson e Kendall's foi empregado na análise 

bivariada de variáveis quantitativas. A correlação de Pearson é utilizada para duas 

variáveis numéricas. Kendall's é utilizado quando uma das variáveis é ordinal. Quanto 

à classificação usada para interpretar as forças das correlações (valores de “r”), foi 

utilizada a seguinte classificação (Akoglu, 2018): 

< 0,30 = correlação fraca;  

≥ 0,30 e < 0,50 = moderada;  

> 0,50 = forte. 

Os resultados foram considerados significativos quando os testes obtiveram 

nível de significância de 5%.  
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3.7.1 Consistência Interna 

Para testar a confiabilidade do instrumento Inflammatory Bowel Disease-

Fatigue Scale versão Brasil, quanto à sua consistência interna para a população 

estudada, foi aplicado o teste estatístico de análise multivariada Alpha de Cronbach. 

O teste foi aplicado para as duas seções de questões fechadas do instrumento. Para 

a seção I, obteve-se um valor de Alpha de Cronbach de 0,91 e, para a seção II, de 

0,97. A alta consistência interna, acima de 0,90, significa que todos os itens do 

instrumento medem adequadamente o construto relacionado à fadiga. Os valores 

encontrados para a consistência interna deste estudo foram similares aos encontrados 

tanto no estudo da versão original em inglês (Czuber-Dochan et al., 2014) quanto no 

estudo de adaptação transcultural para o Brasil (Lage, 2018).



 

4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em etapas, de acordo com os objetivos 

propostos. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E CLÍNICA DOS 

INDIVÍDUOS COM DII 

No período do estudo foram avaliados 137 pacientes com DII, que passaram 

em consulta médica no ambulatório de coloproctologia do Hospital Heliópolis em São 

Paulo.  

Na Tabela 2 são apresentadas as características sociodemográficas dos 

pacientes com DII que participaram deste estudo. 

 

Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica dos pacientes com DII atendidos em um 
ambulatório especializado. São Paulo, 2019.     

                                  
 (continua) 

Variáveis  
Idade (anos)  

Média (DP) 46,1 (14,2) 
Mediana 45,4 
Mínimo – Máximo 18-77 

 n % 

Sexo   
Feminino 82 59,85 
Masculino 55 40,15 
Escolaridade   
Fundamental incompleto 31 22,63 
Fundamental completo 10 7,3 
Médio incompleto 11 8,03 
Médio completo 48 35,04 
Superior incompleto 9 6,57 
Superior completo 21 15,33 
Pós-graduação incompleta 1 0,73 
Pós-graduação completa 6 4,38 
Estado Civil   
Com companheiro 81 59,12 
Sem companheiro 56 40,88 
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Tabela 2 - Caracterização sociodemográfica dos pacientes com DII atendidos em um 
ambulatório especializado. São Paulo, 2019. 

(continuação) 

Variáveis n % 

Renda Familiar*   
0 a 1 salário mínimo 41 31,54 
2 a 3 salários mínimos 66 50,77 
4 a 6 salários mínimos 13 10 
Mais de 6 salários 10 7,69 
Prática Religiosa   
Sim 114 83,21 
Não 23 16,79 
Ocupação**   
Desempregado 46 34,85 
Emprego formal 44 33,33 
Emprego informal 25 18,94 
Aposentado 14 10,61 
Auxílio doença 2 1,52 
Estudante 1 0,76 

(conclusão) 

*7 pacientes não souberam informar a Renda Familiar 

** 5 pacientes não preencheram o campo “Ocupação” do instrumento 

A idade média dos 137 pacientes, foi de 46,1 (DP = 14,1) anos, variando de 18 

a 77 anos e a maioria era do sexo feminino 82 (59,85%). Com relação à escolaridade, 

48 (35,04%) concluíram o ensino médio, 31 (22,63%) não concluíram o ensino 

fundamental e 1 (0,73%) indivíduo estava cursando pós-graduação. Quanto ao estado 

civil, 81 (59,12%) tinham companheiro. Grande parte dos pacientes 107 (82,31%) 

referiu ter renda familiar de até 3 salários mínimos, sendo que 41 (31,54%) informou 

renda familiar de 0 a 1 salário e 66 (50,77%), de 1 a 3 salários. Quanto à religião, 114 

(83,21%) dos pacientes referiu ter uma prática religiosa. Com relação à ocupação, 46 

(34,85%) referiu estar desempregado, 44 (33,33%) possuía emprego formal e apenas 

1 (0,76%) referiu ser estudante.  

Na Tabela 3 são apresentadas as principais características clínicas dos 

pacientes com DII que participaram deste estudo. 
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Tabela 3 - Caracterização clínica dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório 
especializado. São Paulo, 2019. 

Variáveis clínicas n % 

Tipo de Doença   
Doença de Crohn 92 67,15 
Retocolite Ulcerativa 45 32,85 
Índice Harvey Bradshaw (DC)   
Remissão 55 59,78 
Atividade 37 40,22 
Índice de Truelove & Witss (RCU)   
Leve 32 69,57 
Moderada 10 21,74 
Grave 4 8,70 
Realização de Cirurgia   
Não 66 48,18 
Sim 71 51,82 
Estomia   
Não 122 89,05 
Ileostomia 13 9,49 
Colostomia 2 1,46 
Tabagista   
Não 88 63,97 
Ex 35 25,74 
Sim 14 10,29 
Etilista   
Não 126 91,91 
Ex 6 4,41 
Sim 5 3,68 
Uso de Drogas   
Não 136 99,27 
Sim 1 0,73 
Comorbidades   
Não 88 64,23 
Sim 49 35,77 
Tempo da doença (anos)   
Média (DP)  7 (7,6)  
Mediana 
Mínimo – Máximo 

9,3 
0 - 31 

 

Inventário de depressão de Beck   

Média (DP) 10 (10,5)  
Mediana 
Mínimo – Máximo 

12,3 
0 – 42 

 

 

Em relação às variáveis clínicas: quanto ao tipo de doença, 92 (67,15%) 

pacientes referiram ter DC sendo que a maioria 55(59,78%) se encontrava com a 

doença em remissão; e 45 (32,85%) pacientes possuíam RCU, estando a doença em 

estágio de manifestação leve para 32 (69,57%) dos pacientes. Um paciente havia sido 

diagnosticado com DC e RCU. A maioria dos pacientes 71 (51,82%) referiu ter 

realizado cirurgia para controle da DII. Quanto à presença de estomia, 122 (89,05%) 
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dos pacientes não se encontrava estomizados no momento da coleta de dados, 13 

(9,49%) referiu ter ileostomia e apenas 2 (1,46%), colostomia. Quanto aos hábitos, a 

maioria dos pacientes referiu não ser tabagista 88 (64,23%) e não ser etilista 126 

(91,97%). Apenas 1 (0,73%) paciente referiu fazer uso de drogas. Com relação às 

comorbidades, 88 (64,23%) dos pacientes não apresentava. A média de tempo em 

que os indivíduos haviam sido diagnosticados com uma das DII foi de 7 anos, variando 

de 0 (mínimo) a 31 anos (máximo); sendo 0 correspondente aos pacientes 

diagnosticados em 2019. O Inventário de Depressão de Beck apresentou média de 

10 pontos, indicando que a maioria dos entrevistados se encontra classificada entre 

“Sem Depressão a Depressão Moderada”, escores 1 e 2 do instrumento, 

respectivamente.  

O Gráfico 1 mostra a distribuição das respostas dos entrevistados quanto ao 

instrumento Inventário de Depressão de Beck, de acordo com a auto avaliação dos 

pacientes. 

Gráfico 1 - Distribuição dos pacientes com DII de acordo com os valores do Índice de 
Depressão de Beck. São Paulo, 2019. 

 

De acordo com o Gráfico 1, a maioria dos pacientes foi classificada entre os 

escores 1 e 2 do instrumento (sem depressão a depressão moderada). 

Na Tabela 4 são apresentadas as características clínicas dos pacientes com DII 

quanto ao uso de medicamentos e manifestação da DII. 
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Tabela 4 - Caracterização clínica dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório 
especializado quanto ao uso de medicamentos e manifestação da DII. São Paulo, 
2019. 

(continua) 

Variáveis N % 

Uso de Medicamentos   

Imunossupressores   

Não 77 59,23 

Sim 53 40,77 

Biológicos   

Não 62 47,69 

Sim 68 52,31 

Corticóides   

Não 126 96,92 

Sim 4 3,08 

Antidepressivos   

Não 125 96,15 

Sim 5 3,85 

Indutores do Sono   

Não 123 94,62 

Sim 7 5,38 

Antibióticos   

Não 126 96,92 

Sim 4 3,08 

Aminossalicilatos   

Não 110 84,62 

Sim 20 15,38 

Manifestação da DII   

Intestino   

Não 12 8,76 

Sim 125 91,24 

Reto   

Não 48 35,04 

Sim 89 64,96 
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Tabela 4 - Caracterização clínica dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório 
especializado quanto ao uso de medicamentos e manifestação da DII. São Paulo, 
2019. 

(continuação) 

Manisfestação da DII n % 

Pele   

Não 109 80,15 

Sim 27 19,85 

Visão   

Não 112 81,75 

Sim 25 18,25 

Vias Urinárias   

Não 130 94,89 

Sim 7 5,11 

Fígado   

Não 134 97,81 

Sim 3 2,19 

Sistema Vascular   

Não 135 98,54 

Sim 2 1,46 

Sistema Ósseo   

Não 117 85,40 

Sim 20 14,60 

(conclusão) 

 

Quanto ao uso de medicamentos, 90% da população avaliada referiu fazer uso 

de alguma medicação, sendo os medicamentos pertencentes às classes de 

imunossupressores, biológicos e aminossalicilatos os mais prevalentes entre os 

pacientes com DII avaliados. Com relação a manifestação da DII, a maioria dos 

pacientes referiu que a doença se manifestou no intestino (91,24%) e no reto (64,96%).  

4.2 FADIGA: GRAVIDADE, FREQUÊNCIA E IMPACTO NAS ATIVIDADES 

DIÁRIAS 

Dos 137 pacientes avaliados, 109 (79,5%) referiram sentir fadiga, cuja 

frequência variou de “Algumas vezes” a “O tempo todo”. 

Na Tabela 5 são apresentadas as características relacionadas à fadiga, 

segundo respostas dos 137 pacientes com DII atendidos em um ambulatório 
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especializado, que participaram deste estudo e de acordo com as seções I e II do 

instrumento IBD-F. 

Tabela 4 - Gravidade, frequência e impacto da fadiga percebido nas atividades diárias 
segundo respostas dos pacientes com DII. São Paulo, 2019. 

Variável n Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Fadiga: 
Gravidade e 
Frequência 

137 7 5,58 7,50 0 20 

Fadiga: impacto 
nas atividades 
diárias 

137 15 29,38 26,20 0 116 

 

A gravidade e frequência da fadiga (seção I) apresentaram média de 7 pontos, 

variando entre 0 (mínimo) e 20 pontos (máximo), valores correspondentes ao mínimo 

e máximo da seção I do instrumento IBD-F. Já o impacto da fadiga percebido nas 

atividades diárias pelos pacientes com DII (seção II) apresentou média de 15 pontos, 

variando de 0 (mínimo) a 116 pontos (máximo), sendo a pontuação máxima dessa 

seção no instrumento IBD-F igual a 120 pontos.  

Os gráficos a seguir estão relacionados com a distribuição das respostas dos 

pacientes quanto à Gravidade e Frequência da Fadiga (Gráfico 2) e Impacto da Fadiga 

percebido nas Atividades Diárias (Gráfico 3), de acordo com a auto avaliação dos 

pacientes. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos pacientes com DII de acordo com a Gravidade e Frequência da 
Fadiga - Seção I IBD-F. São Paulo, 2019. 

 

 

De acordo com o Gráfico 2, a distribuição das respostas da maioria dos 

pacientes para a seção I, concentrou-se nos valores de 0 a 7. 

Gráfico 3 - Distribuição dos pacientes com DII de acordo com o Impacto da Fadiga percebido 
nas Atividades Diárias - Seção II IBD-F. São Paulo, 2019 

 

 

O Gráfico 3 demonstra que a distribuição das respostas da maioria dos 

pacientes para a seção II, concentrou-se nos valores de 0 a 15. 
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Com relação à Seção III do instrumento IBD-F, composta por 4 questões 

descritivas (1 a 4) e uma questão optativa (5); na questão 1, referente à “Principal 

causa da fadiga, além da DII”, 51 pacientes (37,23%) informaram que não existe outra 

causa além da própria DII. O fato de trabalhar para 19 pacientes (13,87%), a presença 

concomitante de outras doenças para 14 (10,22%) e problemas pessoais 13 (9,49%) 

foram apontados como principais causas da fadiga além da DII. Na questão 2, “Outras 

causas da fadiga”, 8 (6,35%) dos pacientes citaram atividades cotidianas, como cuidar 

da casa e 8 (6,35%) relacionaram o fato de fazer atividade física como fatores 

desencadeantes de fadiga. Quando questionados sobre o que “Ajuda a Melhorar a 

Fadiga”, na questão 3, 41 (32,54%) dos pacientes citou descansar, relaxar; 21 

(16,67%) apontou que dormir ajuda a melhorar a fadiga; 19 (15,08%) referiu que não 

encontrou nada que faça melhorar sua fadiga; 15 (11,90%) apontou que fazer 

atividade física ajuda a melhorar a fadiga. Alguns pacientes 12 (9,52%) referiram que 

não é necessário nada para melhorar a fadiga sentida, pois se habituaram a 

desenvolver suas atividades mesmo com a sensação de fadiga leve. Na questão 4, 

os pacientes foram questionados sobre “Há quanto tempo sente fadiga”. A maioria dos 

pacientes (109/79,56%) informou sentir fadiga por um período de tempo, sendo a 

média de tempo encontrada de 24 meses (DP = 66,06), variando de 0 (mínimo) a 288 

meses = 24 anos (máximo). Alguns pacientes afirmaram já sentir fadiga antes da 

confirmação do diagnóstico da DII. Outros, relacionaram o aumento da sensação da 

fadiga durante a fase ativa da DII. Com relação à questão 5 “Durante esse tempo, a 

sua fadiga tem sido”, 46 (34,07%) dos pacientes referiu sentir fadiga de maneira 

constante, o tempo todo. 

4.3  RELAÇÃO ENTRE GRAVIDADE, FREQUÊNCIA E IMPACTO DA 

FADIGA PERCEBIDO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS COM VARIÁVEIS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS PACIENTES COM DII 

As Tabelas 6 e 7 apresentam a relação entre gravidade e frequência da fadiga 

com as variáveis sociodemográficas e clínicas, respectivamente, dos pacientes com 

DII do presente estudo. 
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Tabela 5 - Gravidade e frequência da fadiga segundo variáveis sociodemográficas dos 
pacientes com DII atendidos em um hospital especializado. São Paulo, 2019. 

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

Sexo        

Feminino 82 8,77 6,03 9 0 20 
0,002a 

Masculino 55 5,62 4,21 5 0 18 

Estado Civil        

Sem companheiro 56 6,79 5,49 6 0 20 
0,227b 

Com companheiro 81 8,00 5,62 8 0 20 

Prática Religiosa        

Não 23 6,96 5,66 6 0 17 
0,622b 

Sim 114 7,61 5,58 7 0 20 

Ocupação        

Aposentado 14 5,71 5,15 5,5 0 17 

0,083c 

Auxílio doença 2 12,50 2,12 12,5 11 14 

Desempregado 46 9,06 5,49 9,5 0 20 

Emprego formal 44 6,54 5,06 5,5 0 19 

Emprego informal 25 6,64 6,06 5 0 20 

Estudante 1 4,00  4 4 4 

Testes de Hipótese: aBrunner-Munzel, bWilcoxon-Mann-Whitney, cKruskal-Wallis. 

De acordo com a Tabela 6, as variáveis estado civil, prática religiosa e ocupação 

não apresentaram significância estatística com relação à fadiga. A exceção foi para a 

variável sexo: as médias de fadiga foram maiores para o sexo feminino, resultado este 

estatisticamente significante (p = 0,02). Ou seja, as mulheres apresentaram maior 

gravidade e frequência de fadiga do que os homens. 

Tabela 6 - Gravidade e frequência da fadiga segundo variáveis clínicas dos pacientes com 
DII atendidos em um hospital especializado. São Paulo, 2019. 

(continua)  

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

Tipo de Doença        

Doença de Crohn 92 7,94 5,60 7,5 0 20 
0,221a  

Retocolite Ulcerativa 45 6,62 5,50 6 0 20 

História de DII na família 

Não 111 7,39 5,62 6 0 20  

Sim – DC 15 7,53 6,11 7 9 20 0,693b 

Sim – RCU 11 8,64 4,72 7 1 19  
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Tabela 7 - Gravidade e frequência da fadiga segundo variáveis clínicas dos pacientes com 
DII atendidos em um hospital especializado. São Paulo, 2019. 

(continuação)  

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

DC        

Atividade 37 11,14 5,28 11 0 20 < 0,001c 

Remissão 55 5,78 4,74 5 0 17  

RCU        

Leve 32 5,00 4,79 4 0 15 0,003d 

Moderada 10 10,60 5,32 10,5 0 20  

Grave 4 11,25 5,12 12,5 4 16  

Uso de Medicamentos 

Imunossupressores        

Não 77 8,09 5,48 8 0 20 
0,050a 

Sim 53 6,30 5,86 6 0 20 

Biológicos        

Não 62 6,81 5,95 5,5 0 20 0,202a 
 Sim 68 7,87 5,42 7,5 0 20 

Corticoides        

Não 126 7,29 5,62 6 0 20 
0,474a 

Sim 4 9,75 7,93 10,5 0 18 

Antidepressivos        

Não 125 7,18 5,58 6 0 20 0,119a 
 Sim 5 11,80 7,09 14 0 19 

Indutores do Sono        

Não  123 7,26 5,67 6 0 20 0,385a 
 Sim 7 9,14 6,07 8 0 20 

Antibióticos        

Não 126 7,36 5,73 6 0 20 0,850a 
 Sim 4 7,50 4,44 7 3 13 

Aminossalicilatos        

Não  110 7,41 5,79 6 0 20 0,990a 
 Sim 20 7,10 5,18 7,5 0 15 

Manifestação da DII 

Intestino        

Não  12 6,00 4,94 5 0 12 
0,366a 

Sim 125 7,65 5,63 7 0 20 

Reto        

Não 48 7,79 6,01 6,5 0 20 
0,835a 

Sim 89 7,35 5,36 7 0 20 

Pele        

Não 109 6,82 5,25 6 0 20 
0,008a 

Sim 27 10,33 6,16 11 0 20 

  



Resultados 56 

Tabela 7 - Gravidade e frequência da fadiga segundo variáveis clínicas dos pacientes com 
DII atendidos em um hospital especializado. São Paulo, 2019. 

(continuação)  

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

 

Visão        

Não 112 7,05 5,45 6 0 20 
0,046a 

Sim 25 9,52 5,80 10 0 20 

Vias Urinárias        

Não 130 7,40 5,56 6,5 0 20 
0,357a 

Sim 7 9,43 6,02 11 0 17 

Fígado        

Não 134 7,44 5,61 6,5 0 20 
0,285a 

Sim 3 10,33 3,06 11 7 13 

Sistema Vascular        

Não  135 7,42 5,56 7 0 20 
0,122a 

Sim 2 13,50 3,54 13,5 11 16 

Sistema Ósseo        

Não 117 7,01 5,42 6 0 20 
0,015a 

Sim 20 10,40 5,78 11 0 20 

(conclusão) 

Testes de Hipótese: aWilcoxon-Mann-Whitney, bKruskal-Wallis, cTwo Sample t-test, dOne-way ANOVA 

Não houve significância estatística entre a frequência e gravidade da fadiga 

com tipo de doença e história de DII na família dos indivíduos entrevistados. As 

pessoas com DC apresentam maiores médias de fadiga quando a doença se 

apresenta em atividade. Da mesma forma, para a RCU, quando a doença se 

apresenta em manifestação moderada e grave, as médias de fadiga são maiores, 

sendo esses resultados estatisticamente significantes (p ≤ 0,05). Houve significância 

estatística entre o uso de imunossupressor e a gravidade e frequência da fadiga. 

Aqueles que usam imunossupressor apresentam menor gravidade e frequência da 

fadiga (p = 0,05). A relação entre a fadiga e a manifestação extraintestinal da DII, 

mostrou-se significativa em alguns sistemas, os valores de p (p ≤ 0,05) foram 

estatisticamente significativos para a manifestação da DII na pele, visão e sistema 

ósseo.  

A Tabela 8 apresenta a relação entre a frequência da fadiga com a expressão 

da DII.  

  



Resultados 57 

Tabela 7 -  Frequência da fadiga segundo a expressão da DII. São Paulo, 2019.  

Variável Frequência da Fadiga p-valor 

DC 
Nenhuma das 

vezes 
Algumas 

vezes 
Muitas 
vezes 

A maior parte 
do tempo 

O tempo 
todo 

 

       

Atividade 2 11 4 11 9 
< 0,001a 

Remissão 16 25 7 6 1 

RCU       

Leve 9 17 2 2 2 

0,115b Moderada 1 3 1 4 1 

Grave 0 2 1 1 0 

Testes de Hipótese: aPearson's Chi-squared test, bFisher's Exact Test 

A frequência da fadiga está diretamente relacionada com a expressão da DII. 

Para a DC, quando a doença se apresenta em atividade, a proporção de indivíduos 

com sensação de fadiga durante a Maior Parte do Tempo e o Tempo Todo é maior (p 

< 0,001). Na RCU, observa-se que enquanto 9 indivíduos com a doença expressando-

se de forma leve relataram não sentir fadiga (na frequência Nenhuma das vezes), 

nenhum indivíduo com a doença expressando-se de forma grave optou por essa 

resposta, porém, não houve significância estatística. 

As Tabelas 9 e 10 apresentam a relação entre o impacto da fadiga percebido 

nas atividades diárias com as variáveis sóciodemográficas e clínicas, respectivamente, 

dos pacientes com DII. 

Tabela 8 - Impacto da fadiga percebido nas atividades diárias segundo variáveis 
sociodemográficas dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório 
especializado. São Paulo, 2019. 

(continua) 

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

Sexo        

Feminino 82 34,51 32,00 27 0 116 
< 0.001a 

Masculino 55 13,80 19,39 8 0 99 

Estado Civil        

Sem companheiro 56 22,23 24,97 11,5 0 89 
0,219b 

Com companheiro 81 28,94 31,94 18 0 116 

Prática Religiosa        

Não 23 27,52 31,60 18 0 101 
0,811b 

Sim 114 25,93 29,05 13,5 0 116 
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Tabela 9 - Impacto da fadiga percebido nas atividades diárias segundo variáveis 
sóciodemográficas dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório 
especializado. São Paulo, 2019. 

(continuação) 

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

Ocupação        

Aposentado 14 12,35 15,69 8 0 61 

0,657c 

Auxílio Doença 2 14,50 7,77 14,5 9 20 

Desempregado 46 29,26 27,17 24 0 94 

Emprego Formal 44 27,29 32,57 14 0 102 

Emprego Informal 25 28,48 34,46 12 0 116 

Estudante 1 12,00  12 12 12 

(conclusão) 

Testes de Hipótese: aBrunner-Munzel, bWilcoxon-Mann-Whitney, cKruskal-Wallis  

As médias de fadiga foram maiores para o sexo feminino, sendo este resultado 

estatisticamente significante (p < 0,001), ou seja, o impacto da fadiga percebido nas 

atividades diárias é maior entre as mulheres. Para as demais variáveis não houve 

significância estatística. 

Tabela 9 - Impacto da fadiga percebido nas atividades diárias segundo variáveis clínicas 
dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo, 
2019. 

(continua) 

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

Tipo de Doença 

DC 92 27,63 28,86 18 0 102 
      0,142a 

RCU 45 23,27 34,54 9 0 116 

História de DII na família 

Não 111 25,23 29,71 14 0 116  

Sim – DC 15 26,13 24,52 12 0     68 0,381b 

Sim - RCU 11 36,09 32,69 20 0    101  

DC        

Atividade 37 42,35 31,85 35 1    102  

Remissão 55 17,73 21,87 8 0   84  < 0.001c 

RCU        

Leve 32 13,19 21,98 5 0   89   

Moderada 10 49,20 40,30 47,5 7    116 0.001b 

Grave 4 35,25 19,35 27,5 22   64  
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Tabela 10 - Impacto da fadiga percebido nas atividades diárias segundo variáveis clínicas 
dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo, 
2019. 

(continuação) 

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

 

Uso de medicamentos 

Imunossupressores        

Não 77 26,36 27,76 18 0 100 0,590a 

Sim 53 26,38 33,37 11 0 116 

Biológicos        

Não 62 24,26 31,47 9,5 0 116 0,205a 

Sim 68 28,29 28,79 20,5 0 100 

Corticoides        

Não 126 25,70 29,45 13 0 116 0,372a 

Sim 4 47,50 45,52 45,5 0 99 

Antidepressivos        

Não  125 26,19 30,43 13 0 116 0,254a 

Sim 5 30,80 19,68 29 11 63 

Indutores do Sono        

Não  123 24,97 28,91 13 0 102 0,051a 

Sim 7 51,00 40,89 57 8 116 

Antibióticos        

Não 126 25,97 29,93 13 0 116 0,274a 

Sim 4 39,00 35,64 31 8 86 

Aminossalicilatos        

Não 110 27,55 30,81 13,5 0 116 0,397a 

Sim 20 19,90 25,10 11,5 0 90 

Manifestação da DII        

Intestino        

Não 12 20,92 27,12 10 0 80 0,332a 

Sim 125 26,70 29,64 15 0 116 

Reto        

Não 48 25,33 28,99 14 0 102 0,736a 

Sim 89 26,66 29,74 15 0 116 

Pele        

Não 109 23,31 28,35 12 0 116 0,006a 

Sim 27 38,74 30,90 35 0 102 

Visão        

Não 112 23,88 29,39 11 0 116 0,009a 

Sim 25 36,56 27,55 28 0 94 

Vias Urinárias        

Não 130 25,00 28,68 13 0 116 0,036a 

Sim 7 48,43 35,63 29 7 100 
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Tabela 10 - Impacto da fadiga percebido nas atividades diárias segundo variáveis clínicas 
dos pacientes com DII atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo, 
2019. 

(continuação) 

Variável n Média DP Mediana Min Max p-valor 

 

Fígado        

Não 134 26,16 29,53 14,5 0 116 0,632a 

Sim 3 28,00 26,46 18 8 58 

Sistema Vascular        

Não 135 25,67 29,27 14 0 116 0,096a 

Sim 2 61,50 4,95 61,5 58 65 

Sistema Ósseo        

Não 117 24,78 29,69 12 0 116 0,088a 

Sim 20 34,50 26,65 28 0 77 

(conclusão) 

Testes de Hipótese: aWilcoxon-Mann-Whitney, bKruskal-Wallis, cBrunner-Munzel  

Não houve significância estatística entre e o impacto da fadiga percebido nas 

atividades diárias com tipo de doença e história de DII na família dos indivíduos 

entrevistados. O impacto da fadiga percebido nas atividades diárias está relacionado 

a expressão da DII, principalmente quando a doença está ativa. As médias de fadiga 

são maiores tanto quando a DC está em atividade quanto quando a RCU se encontra 

com expressão moderada e grave. Dessa forma, as pessoas em que a DII encontra-

se em atividade (DC) ou com expressão moderada e grave (RCU), têm médias 

maiores de fadiga do que as pessoas com a doença em remissão, sendo os valores 

de p (p ≤ 0,05) estatisticamente significativos. Não houve significância estatística entre 

o uso de medicamentos e o impacto da fadiga percebido nas atividades diárias. Com 

relação à manifestação extraintestinal da DII, houve significância estatística (p ≤ 0,05) 

para a manifestação da doença na pele, visão e vias urinárias. 

Na Tabela 11 são apresentados testes de correlação entre a gravidade e 

frequência, e o impacto da fadiga percebido nas atividades diárias com variáveis 

sociodemográficas e clínicas numéricas dos pacientes. 
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Tabela 10 -  Correlação entre a gravidade e frequência da fadiga e seu impacto percebido nas 
atividades diárias e a idade, tempo de doença, escolaridade e renda familiar dos 
pacientes com DII atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo, 2019. 

Fadiga n r p-valor 

Frequência e Gravidade    
Idade 137 -0,045a 0,605 
Tempo de doença 133 -0,029 a 0,742 
Escolaridade 137 -0,063 b 0,332 
Renda familiar 130 -0,114 b 0,104 
Impacto nas atividades diárias    
Idade 137 0,002 a 0,985 
Tempo de doença 133 -0,036 a 0,684 
Escolaridade 137 -0,011 b 0,861 
Renda familiar 130 -0,042 b 0,545 

a r = Correlação de Pearson 
b r = Correlação de Kendall's 

Para todas as variáveis houve correlação negativa com a fadiga: quanto maior 

a idade, o tempo de doença, a escolaridade e a renda familiar, menor a gravidade e 

frequência da fadiga percebida pelo indivíduo com DII. Com exceção da idade quando 

relacionada ao impacto da fadiga percebido nas atividades de vida diária, onde a 

correlação apresentou-se positiva: quanto mais velho o indivíduo, maior a fadiga 

percebida por ele. Porém, todas as correlações foram fracas (r<0,30) e sem 

significância estatística. 

Na Tabela 12 são apresentadas as correlações entre a gravidade e frequência 

da fadiga e seu impacto percebido nas atividades diárias (AD) com o Inventário de 

Depressão de Beck (BDI). 

Tabela 11 - Correlação entre a gravidade e frequência da fadiga e seu impacto percebido nas 
atividades diárias com os valores do Inventário de Depressão de Beck (BDI) dos 
pacientes com DII atendidos em um ambulatório especializado. São Paulo, 2019. 

Depressão Fadiga r p-valor 

BDI Gravidade 0,599a < 0.001 

BDI Frequência 0,455b < 0.001 

BDI Impacto AD 0,736a < 0.001 
a r = Correlação de Pearson 
b r = Correlação de Kendall's 

Ao analisar a correlação entre a fadiga e a depressão, observa-se que a 

correlação foi positiva, ou seja quanto maior a gravidade, frequência e impacto da 

fadiga nas atividades diárias, mais depressivo o paciente. Sendo correlação forte e 
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estatisticamente significante entre gravidade da fadiga e depressão (r = 0,59; p < 0,001) 

e entre impacto da fadiga e nas atividades diárias e depressão (r = 0,73; p < 0,001); e 

correlação moderada e estatisticamente significante entre frequência da fadiga e 

depressão (r=0,45; p < 0,001). 

Os Gráficos 4 e 5 apresentam a correlação entre a fadiga e a depressão. 

Gráfico 4 - Correlação entre e a gravidade da fadiga (Seção I) e seu impacto percebido nas 
atividades diárias (Seção II) com os valores do Inventário de Depressão de Beck 
(BDI). São Paulo, 2019. 

 

Gráfico 5 -  Correlação entre a frequência da fadiga com os valores do Inventário de 
Depressão de Beck (BDI). São Paulo, 2019. 
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A correlação da fadiga com a depressão é positiva. Dessa forma, para a 

gravidade e frequência da fadiga e para o impacto da fadiga percebido nas atividades 

diárias, à medida que os valores de fadiga aumentam, aumentam também os valores 

correspondentes ao Inventário de Depressão de Beck, ou seja, quanto maior a fadiga, 

maior a depressão percebida no indivíduo com DII. 

 



 

5 Discussão 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo, cujo objetivo geral foi avaliar a fadiga em pessoas com DII 

atendidas em um ambulatório especializado, abordou temática de grande relevância 

clínica para pacientes e profissionais da saúde que diariamente enfrentam os 

sintomas e consequências desta doença. Considerando, adicionalmente, que no 

Brasil a fadiga em pacientes com DII é pouco explorada, apesar do alto impacto que 

causa na vida diária e qualidade de vida dos pacientes.  

A análise da fadiga e variáveis relacionadas permite o reconhecimento de 

fatores correlacionados e seu grau de associação, para assim aumentar o 

entendimento da doença e permitir a criação de ferramentas clínicas para o 

diagnóstico integrativo. Uma vez que “a gravidade da fadiga isoladamente não reflete 

por completo como a fadiga afeta as pessoas” (Czuber-Dochan et al., 2014), é 

necessário então, avaliar outras variáveis como impacto, frequência, estratégias de 

resolução e fontes etiológicas. Este processo de análise e caracterização é essencial 

para o avanço científico, tecnológico e para a implementação de melhorias no 

tratamento multidisciplinar dos pacientes acometidos. 

A seguir são discutidos os resultados do presente trabalho à luz da literatura 

disponível, considerando os objetivos traçados. 

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DA POPULAÇÃO COM DII 

A população deste estudo apresentou média de idade de 46,1 (DP=14,1 anos), 

sendo a maioria do sexo feminino 82 (59,85%), com 41 (29,93%) indivíduos com nível 

de escolaridade até ensino fundamental completo ou incompleto. A maioria, 81 

(59,12%), vivia com companheiro e a renda familiar de 107 (81,31%) não ultrapassava 

3 salários mínimos, sendo que 69 (52,27%) dos pacientes estava trabalhando 

(emprego formal e informal). A maioria dos pacientes, 92 (67,15%), apresentava 

diagnóstico de DC, estando 55 (59,78%) em remissão e 45 (32,85%) possuía RCU, 

com 32 (69,57%) com a doença em manifestação leve. A média de tempo em que os 

pacientes se encontravam diagnosticados com a DII foi de 7 (DP = 7,6) anos. 
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De acordo com literatura encontrada, com relação à idade, as DII afetam 

principalmente pessoas jovens, economicamente ativas, com maior incidência na 

faixa etária entre 15 a 30 anos (Magro et al., 2012). Apresentando alta morbidade, 

essas doenças representam grande custo econômico para os indivíduos e para a 

saúde pública devido ao uso prolongado de medicamentos, necessidade de 

realização de exames diagnósticos, frequentes internações hospitalares e, muitas 

vezes, realização de cirurgias (Elia et al., 2007). Estudo realizado com 178 casos de 

pacientes com DII apontou predomínio do sexo feminino e cor branca, para ambas as 

doenças, na faixa etária entre 20 a 50 anos (Souza et al., 2002). O predomínio das DII 

em pacientes do sexo feminino e de cor branca também foi confirmado em estudo 

realizado no Rio de Janeiro com 556 indivíduos (Santos et al., 2017).  

Estudo afirmou a predominância das DII em pessoas de cor branca, na faixa 

etária entre 20 e 40 anos, havendo um segundo pico na faixa a partir dos 55 anos, e 

distribuição semelhante em ambos os sexos, exceto para a DC, que atinge mais a 

população feminina. De acordo com Salviano, Burgos e Santos (2007), as DII 

prevalecem em moradores de áreas urbanas, em pessoas de classes econômicas 

mais altas, fumantes e parentes de primeiro grau de indivíduos acometidos. Estudo 

realizado com 220 indivíduos com DII apontou predomínio de RCU (54%), seguida 

por DC (39%) e colite indeterminada (7%). Houve predomínio do sexo feminino (57%) 

e média de idade de 37,5 anos (Souza, Belasco, Aguilar-Nascimento, 2008). Esses 

dados apoiam os encontrados no atual estudo quanto ao predomínio da doença para 

o sexo feminino e contradizem quanto a renda familiar alta e predomínio da RCU.  

Em estudo brasileiro realizado com 407 pacientes, 64,9% apresentaram DC e 

35,1% RCU. A idade média foi de 42,9 anos para pacientes com DC e de 45,9 anos 

para RCU. A maioria dos pacientes era do sexo feminino e mais de um terço estavam 

empregados. A média de tempo em que os pacientes haviam sido diagnosticados com 

a DII foi de 11,4 e 10,4 anos para DC e RCU, respectivamente (Parra et al., 2019).  
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5.2 FADIGA: GRAVIDADE, FREQUÊNCIA E IMPACTO NAS ATIVIDADES 

DIÁRIAS 

No presente estudo com avaliação de 137 pacientes, 109 (79,56%) referiram 

experimentar fadiga com média de gravidade de 7 pontos (DP = 5,58) no instrumento 

(0-20) e frequência da fadiga variando de “Algumas vezes” 58 (42,33%) a “O tempo 

todo” 13 (9,48%). O impacto da fadiga percebido pelos pacientes em suas atividades 

diárias apresentou média de 15 (DP = 29,38) no instrumento (0-116). O tempo médio 

que os pacientes referiram sentir fadiga foi de 24 meses (DP = 66,06). 

De maneira interessante e com achados similares, estudo realizado na 

Dinamarca para caracterizar a fadiga na população geral com a finalidade de gerar 

dados padrão de base populacional, aplicou o instrumento IBD-F a 1761 indivíduos 

com média de idade de 50,5 anos (DP = 18,3), 54,5% mulheres, com 50% dos 

pacientes trabalhando e 12,4%, estudando. A maioria dos entrevistados (78,4%) 

residia com outras pessoas e 29% dos respondentes apresentava alguma 

comorbidade física (Bager et al., 2018). Os resultados revelaram como escore médio 

de gravidade e frequência da fadiga 7 (DP = 3,9) e o impacto da fadiga percebido nas 

atividades diárias com escore médio de 15,3 (DP = 17,4); sugerindo que a fadiga dos 

pacientes do presente estudo pode ser considerada similar à avaliação de nível 

populacional no caso da Dinamarca. 

Neste estudo a fadiga esteve presente tanto nos pacientes com DC quanto nos 

pacientes com RCU. Estudo de coorte realizado nos Estados Unidos com pacientes 

com DII constatou prevalência da fadiga similar em ambas as doenças (29,6% para 

DC e 22,1% para RCU, p = 0.211), ao avaliar pacientes com até 12 meses de 

diagnóstico de DII (Cohen et al., 2014). 

Czuber-Dochan et al. (2014) comentaram nos resultados do estudo de 

desenvolvimento da escala IBD-F, que a fadiga foi maior nos pacientes com a doença 

ativa em comparação com aqueles em remissão, contudo, ainda com alguns casos 

de pacientes em remissão expressando fadiga e alguns pacientes com a doença ativa 

sem queixa do sintoma. O estudo reportou que os pacientes com DC tiveram maiores 

escores de gravidade da fadiga e impacto nas atividades diárias em comparação com 

os pacientes com RCU. Os pacientes descreveram a frequência da sua fadiga como 
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altamente variável, imprevisível e nem sempre associada à atividade da doença 

(Czuber-Dochan et al., 2014). 

Em revisão sistemática da literatura, cujo objetivo foi determinar a prevalência 

da DII e o padrão de fadiga nos pacientes, encontrou-se 10 artigos que identificaram 

prevalência de fadiga em 41% a 48% dos pacientes com DII, sem nenhuma conclusão 

sobre a associação entre a gravidade da fadiga e a doença (Van Langenberg, Gibson, 

2010). Nenhum dos 10 estudos utilizou o instrumento IBD-F (Czuber-Dochan et al., 

2014) para avaliar a fadiga. 

Sintomas vivenciados por indivíduos com DII, como diarreia, dor, distensão 

abdominal e fadiga são apontados como subjetivos, desagradáveis e angustiantes 

(Minderhoud et al., 2003). No presente estudo, a fadiga foi atribuída principalmente à 

DII (37,23%) e além dela, às atividades laborais (13,87%) e outras doenças, (10,22%) 

sendo que o que mais ajudou a melhorar a fadiga foi descansar e relaxar (32,54%), 

de acordo com relatos apresentados pelos pacientes. Muitos apontaram a fadiga 

como fator de limitação para desenvolvimento de atividades como trabalhar e estudar, 

impactando, portanto, nas atividades diárias desses indivíduos, com impacto nas 

atividades diárias de em média de 15 pontos (DP = 29,4) de acordo com o instrumento 

IBD-F.  

5.3 RELAÇÃO ENTRE A FADIGA E CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 

Estudo realizado nos Estados Unidos avaliou a fadiga através da utilização do 

instrumento FACIT-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue 

Scale), o qual avalia a fadiga e seu impacto nas atividades de vida diária e na 

funcionalidade da pessoa com DII. O estudo reportou prevalência de 26,4% de fadiga 

em 220 pacientes avaliados. A prevalência de fadiga foi similar entre os pacientes com 

DC e RCU, sem diferença estatística (29,6% vs. 22,1%, p = 0,211). A fadiga foi mais 

prevalente em mulheres que em homens (31,3% vs. 18,6%, p = 0,036) e os pacientes 

com DC em atividade apresentaram maior probabilidade de ter fadiga do que os 

pacientes em remissão. Os pacientes com fadiga sofreram impacto no trabalho e nas 
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atividades de vida diária. No estudo, a fadiga foi associada a baixos escores de 

qualidade de vida relacionada à saúde, incapacidade e depressão (Cohen et al., 2014).  

Pellino et al. (2014) realizaram estudo de casos e controles e avaliaram a fadiga 

através do questionário FIS (Fatigue Impact Scale), com 16 pacientes com DII e 16 

controles. A fadiga foi mais acentuada nos pacientes com DII do que nos controles (88 

± 70 vs 40 ± 25, p=0,02), independentemente da idade e da atividade da doença. A 

média de idade dos pacientes foi de 65 anos. Os pacientes com atividade da doença 

moderada ou grave mostraram pior fadiga em comparação aos controles (100 ± 62 vs 

40 ± 25, p<0,001). Os pacientes jovens com baixa atividade da doença, mostraram 

tendência a maior escore de fadiga quando comparados aos pacientes mais velhos 

(73 ± 60 vs 65 ± 80, p=0,06) (Pellino et al., 2014). 

Estudo descritivo transversal realizado em Londres avaliou a fadiga em 182 

pacientes com DII através do instrumento IBD-F. Os pacientes apresentaram mediana 

de idade de 37 (20-83) anos, eram em sua maioria mulheres (57%), 64% com DC, 

com mediana de 12 anos de tempo de diagnóstico da DII, 74% dos pacientes 

encontravam-se em remissão. As mulheres apresentaram maior gravidade e impacto 

da fadiga nas atividades diárias em comparação com os homens. Pacientes que 

faziam menos de 30 minutos de exercício por semana ou tinham uma estomia 

apresentaram maior gravidade e impacto da fadiga nas atividades diárias, com níveis 

mais elevados de fadiga quando comparados aos demais pacientes. Os pacientes que 

faziam uso de medicamentos imunossupressores apresentaram menores médias de 

fadiga. No estudo, os autores concluíram que a atividade da DII foi fator preditor da 

gravidade da fadiga e da qualidade de vida (p<0,01) (Artom et al., 2017). 

No estudo realizado na Dinamarca com 1761 pacientes para avaliar a fadiga 

em pacientes com DII através do instrumento IBD-F, encontrou-se que as mulheres 

expressaram maior gravidade, frequência e impacto da fadiga nas atividades diárias 

do que os homens. A fadiga apresentou maiores médias nos indivíduos com idade 

menor que 50 e maior que 80 anos. A presença de comorbidades, trabalhar meio 

período e baixa escolaridade foram associadas à maiores médias de fadiga e, o fato 

de residir com outras pessoas, à menores médias de fadiga (Bager et al., 2018). 

Ratnakumaran e colaboradores (2018) reportaram correlações entre a fadiga e 

indicadores de atividade da doença, em estudo transversal realizado com 71 

pacientes no Reino Unido, no qual 73,2% tiveram DC e 26,8% RCU. Os resultados 
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revelaram maiores níveis de fadiga em pacientes com maior gravidade da doença. 

Esses dados reforçam os achados deste estudo, onde a população com DC foi 

superior à com RCU, e as pessoas com DII em atividade apresentaram maiores 

médias de fadiga, quando comparadas àquelas com a doença em remissão. 

Estudo identificou que os níveis de citocinas inflamatórias, como o fator de 

necrose tumoral alfa (TNFα), interferon-γ (IFNγ), interleucina-12 (IL-12: p <0,001) e IL-

10 (p = 0,005) apresentaram-se mais elevados em pessoas com fadiga, sugerindo 

uma conexão entre o sistema imunológico e o cérebro na fadiga associada a DII. 

Sendo assim, mesmo que o paciente com DII esteja em remissão, existe uma 

atividade imunológica ativa, associada aos sintomas de fadiga (Vogelaar et al., 2019). 

As manifestações clínicas da DII são decorrentes tanto do acometimento do 

trato gastrointestinal (TGI) pela doença, como pelo surgimento de manifestações 

extraintestinais, estas com ocorrência em cerca de 35% (Su, Judge, Lichtenstein, 

2002). Neste estudo, a fadiga foi relacionada a algumas manifestações extraintestinais 

da DII. Para a gravidade e frequência, as médias de fadiga foram maiores quando a 

doença se manifestou na pele, visão e sistema ósseo. Já para o impacto da fadiga 

percebido nas atividades diárias, houve maiores médias de fadiga quando associada 

a manifestações da doença na pele, visão e vias urinárias. Na literatura foram 

encontrados estudos citando a manifestação extraintestinal da DII, porém, sem 

associação com a fadiga. 

Em um estudo de coorte suíço, foram acompanhados um total de 950 pacientes, 

sendo 580 com DC (61 %) e 370 com RCU (39%). Foram observadas manifestações 

extraintestinais em 43% dos pacientes com DC e em 31% dos pacientes com RCU. 

Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de manifestações extraintestinais 

foram a presença de doença ativa e histórico de DII na família. As manifestações 

extraintestinais estiveram mais presentes no sexo feminino tanto para a DC como para 

RCU, apresentando impacto na morbidade e mortalidade dos pacientes acometidos 

(Vavricka et al., 2011). Estudo aponta que os órgãos mais afetados pela manifestação 

extraintestinal são a pele, as articulações, os olhos e o fígado (Larsen, Bendtzen, 

Nielsen, 2010). 

Com relação à manifestação extraintestinal da DII, em estudo brasileiro, 

pesquisadores encontraram prevalência de 62,7% de manifestações de sintomas não 

intestinais ao estudarem uma população de 1000 indivíduos com DII. Desses 
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pacientes, 489 apresentaram algum tipo de manifestação articular, 68 apresentaram 

manifestação dermatológica, 16 oftalmológica, 117 urológica, 136 hepatobiliares, 24 

sintomas pulmonares e 13 apresentaram manifestações vasculares; havendo 

pacientes que apresentaram mais de um tipo de manifestação. No total, 40 pacientes 

apresentaram manifestações extraintestinais anteriormente aos sintomas intestinais, 

56 concomitantes e 762 posteriormente ao aparecimento dos sintomas intestinais 

(Mota, 2007). O estudo não relacionou as manifestações extraintestinais aos sintomas 

de fadiga. 

Outro estudo encontrou prevalência significativa de osteoporose em pacientes 

com DII, possivelmente associada pelo tratamento prolongado à base de corticoides, 

o que provoca aumento da reabsorção óssea (Salviano, Burgos, Santos, 2007). 

Estudo realizado em Curitiba com 105 pacientes concluiu que indivíduos com DII 

apresentaram alta prevalência de alterações ósseas, em especial os com DC. 

Alertando ainda que tanto na DC quanto na RCU as concentrações séricas de vitamina 

D encontravam-se abaixo do nível recomendado, predispondo essa população à 

osteoporose e osteopenia (Kotze, 2017).  

A DII também induz à comorbidades psicológicas, como depressão, ansiedade 

e prejuízo da imagem corporal (Knowles, Gass, Macrae, 2013; Friedman, 2019). 

Estudos reforçam que a atividade da doença pode exacerbar a disfunção sexual entre 

os pacientes com DII (Szydlarska, Jakubowska, Rydzewska, 2019; Zhao et al., 2019). 

Neste estudo, a correlação entre fadiga e depressão foi positiva tanto para a 

frequência e gravidade quanto para o impacto da fadiga percebido nas atividades 

diárias das pessoas com DII. Dessa forma, quanto maior sensação de fadiga 

percebida pela pessoa com DII, mais depressivo é esse indivíduo.  

Sintomas depressivos afetam mundialmente mais de 168 milhões de pessoas, 

sendo uma das principais causas de sobrecarga de doenças crônicas atingindo o 

terceiro lugar das doenças mais frequentes nos países desenvolvidos (Abajobir et al., 

2017). Estudo de coorte concluiu que pacientes com DC e RCU com depressão basal 

apresentaram maior risco de apresentarem a depressão na fase ativa da DII (Kochar 

et al., 2018).  

Em estudo realizado com 54 pessoas com DII, pesquisadores encontraram 

correlação entre a DII e sintomas depressivos, relacionando a depressão à presença 
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de sintomas extraintestinais e piora da DII nesses pacientes (Yanartaş et al., 2019). 

Em revisão sistemática, Neuendor et al. (2016) encontraram que pacientes com DII 

em atividade possuem maior prevalência de depressão e ansiedade quando 

comparados aos indivíduos em remissão.  

Pesquisadores concluíram que a remissão clínica da DII é um fator importante 

na diminuição ou não surgimento de sintomas depressivos. Nesse sentido, o objetivo 

do tratamento deve buscar amenizar os sintomas e a remissão das DII, para que os 

pacientes não tenham suas vidas afetadas drasticamente (Geiss et al., 2018). Em 

estudo realizado com 29 pacientes com DII durante 1.º ano e após 2 anos, que 

iniciaram o uso do antidepressivo para transtorno de humor; concluiu-se que o uso 

dos antidepressivos concomitantes ao tratamento de DII, reduz as taxas de recidiva 

da doença (Goodhand et al., 2012).  

Estudo realizado com 242 pessoas com DII identificou a presença de 

depressão em 40% dos indivíduos e reforçou sobre a importância de o tratamento 

dessa patologia ser focado não somente na terapia medicamentosa, mas também na 

avaliação psiquiátrica desses pacientes (Lewis et al., 2019).  

As DII são fortemente afetadas pela emoção. Observa-se um forte indício do 

impacto das emoções sobre as doenças intestinais, tanto na DC como na RCU 

(Mikocka-Walus et al., 2007). Estudo realizado com indivíduos acometidos por RCU, 

objetivando identificar sintomas somáticos de depressão em pessoas com a doença, 

apontou presença de sintomas depressivos entre os doentes, como: tristeza, 

pessimismo, sentimento de culpa, indecisão, ideia suicida, distorção da imagem 

corporal, inibição para o trabalho, perda do apetite, preocupação somática, diminuição 

de libido e fadiga (Serafim, Costa 2009; Fuller-Thomson, Sulman, 2006). Os pacientes 

com DII apresentaram maiores chances de apresentar sintomas de ansiedade e 

depressão, em comparação a indivíduos saudáveis, sendo o risco de ansiedade e 

depressão aumentado após o diagnóstico de DII em comparação com a população 

em geral (Choi et al., 2019).  

Estudo apontou prevalência de depressão para pessoas com DII de 16%. 

Atingindo em sua maioria as pessoas mais jovens entre os 20 e os 49 anos de idade, 

que cursaram o ensino médio, do sexo feminino, com intolerância alimentar. A fase do 

adulto jovem é o auge da atividade social e profissional. A DII restringe esse indivíduo, 

fazendo-o com que deixe suas atividades de lado e, dessa forma, podendo elevar os 
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sintomas de depressão nessas pessoas. As mulheres com limitações funcionais em 

decorrência da DII, e sintomas da DII ativos, demostraram mais propensão que os 

homens ao considerar o suicídio, assim como pessoas de baixa renda e idade 

avançada (Fuller-Thomson, Sulman, 2006).  

Estudo de coorte acompanhou indivíduos com DC por 12 meses, sendo 52,7% 

deprimidos. De acordo com o estudo, a depressão prediz a atividade subsequente do 

DC, ou seja, pacientes com depressão tem maior chance de ter saírem da fase de 

remissão e voltarem à fase ativa. Os pesquisadores demostraram que os sintomas 

afetivo-cognitivos de depressão antecipam a atividade subsequente de DC e as taxa 

de hospitalização, com o passar do tempo. Apresentar depressão é um fator de risco 

para pessoas com DC, uma vez que pode piorar o estado da doença, levando à 

hospitalização e a realização de cirurgias. A atividade da DC é maior com níveis mais 

altos de sintomas depressivos. Ou seja, pode haver maior atividade da DC se os 

sintomas depressivos forem maiores, o que também pode ser causado pelo aumento 

da atividade inflamatória (citocinas). As dimensões dos sintomas da depressão podem 

ser importantes para compreensão da associação de depressão e atividade auto 

relatada da DC (Gaines, et al., 2016).  

No presente estudo, os indivíduos com DII em atividade relataram maior 

intensidade na sensação de fadiga, enquanto essa também foi diretamente 

relacionada aos sintomas depressivos. Evidências científicas corroboram os 

resultados encontrados nesse estudo com relação à associação entre a doença em 

atividade e a presença de depressão no indivíduo com DII. Porém, não foram 

encontrados estudos relacionando a fadiga percebida pelos indivíduos com DII e a 

presença de depressão. 

5.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

As principais limitações desse estudo, quando comparado aos estudos já 

existentes são: o curto intervalo de tempo para realização da coleta de dados, a 

impossibilidade de se realizar a avaliação objetiva da fadiga e o fato de ter poucos 

estudos que utilizaram o instrumento IBD-F, o que limita a discussão dos resultados. 



 

6 CONCLUSÃO
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6 CONCLUSÃO 

A avaliação da fadiga em pessoas com DII permitiu concluir que: 

 Dos 137 pacientes, a maioria era do sexo feminino, 82 (59,85%), e a idade 

média foi de 46,1 (DP = 14,1) anos. 

 92 (67,15%) pacientes tinham DC, estando 40,22% com a doença em atividade. 

 45 (32,85%) pacientes tinham RCU, sendo a manifestação moderada e grave 

presente em 30,44% dos pacientes.  

 Dos 137 pacientes participantes do estudo, 109 (79,56%) referiram sentir fadiga. 

 A média da gravidade e frequência da fadiga foi de 7 pontos (DP = 5,58), com 

variação entre 0 a 20. 

 A média do impacto da fadiga percebido nas atividades diárias foi de 15 pontos 

(DP = 29,38), com variação entre 0 a 116. 

 O tempo médio em que os pacientes do estudo sentiam fadiga foi de 24 meses 

(DP = 66,06). 

 A principal causa da fadiga referida pelos pacientes foi a própria DII, referida 

por 51 (37,23%) dos pacientes. 

 As mulheres apresentaram maiores médias de fadiga tanto para a gravidade e 

frequência quanto para o impacto da fadiga percebido nas atividades diárias. 

 A gravidade, frequência e impacto da fadiga percebido nas atividades diárias 

mostram-se diretamente relacionadas com a expressão da DII, apresentando 

maiores médias quando a DII se encontra em atividade para DC e na condição 

“moderada” e “grave” para RCU. 

 A gravidade e frequência da fadiga é maior quando a DII se manifesta nos 

sistemas extra intestinais como pele, visão e sistema ósseo. 

 O impacto da fadiga percebido nas atividades diárias é maior com a 

manifestação da DII na pele, visão e vias urinárias.  
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 Pacientes em uso de imunossupressores apresentam menor gravidade e 

frequência da fadiga.  

 Tanto para gravidade e frequência quanto para o impacto percebido nas AD, a 

fadiga está diretamente relacionada aos sintomas depressivos dos pacientes 

com DII; revelando que quanto maior a gravidade, frequência e maior o impacto 

da fadiga nas AD, mais depressivo é o paciente. 



 

7 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA
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7 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA 

O presente estudo permitiu evidenciar que a fadiga é um importante sintoma 

referido pelos pacientes com DII, sendo exacerbada quando a doença se encontra em 

atividade. A gravidade, frequência e impacto da fadiga percebido nas atividades 

diárias são maiores quando os sintomas depressivos estão presentes nessa 

população. 

Dessa forma, esse estudo aponta para a necessidade de se considerar a 

avaliação da fadiga e depressão como sintomas importantes durante a avaliação de 

pacientes com DII. A assistência multiprofissional é fundamental para direcionar o 

tratamento adequado desses pacientes. O engajamento entre equipe médica, de 

enfermagem, nutrição, psicologia e o suporte do serviço social são cruciais para que 

o paciente com DII possa melhor conviver com a doença durante seu ciclo de vida.  

O alcance pela remissão da doença permite aos pacientes obter uma melhor 

qualidade de vida, com consequente diminuição dos sintomas e da fadiga. Nesse 

sentido, a equipe de enfermagem deve apoiar o paciente, buscando principalmente 

entender suas necessidades e apontando para a importância de adesão adequada ao 

tratamento. 

O conhecimento das variáveis sociodemográficas e clínicas associadas à 

fadiga, possibilita aos profissionais de saúde traçarem um plano de cuidados 

direcionados ao perfil e realidade dos pacientes. 

O instrumento IBD-F em sua versão adaptada para o Brasil, mostrou-se de fácil 

aplicação, rápido e de fácil compreensão por parte dos pacientes. Demonstrando ser 

um método eficiente para o alcance de indicadores de fadiga na prática clínica e, 

dessa forma, permitir a realização de um plano de intervenção por parte do profissional 

de saúde ao paciente com DII. 

Vislumbrando a inclusão do instrumento IBD-F na avaliação rotineira dos 

pacientes com DII, ressalta-se que no presente estudo foi observado que as questões 

1 e 2 abertas, da Seção III do instrumento, causam confusão para o paciente ao 

respondê-las. O conhecimento da gravidade, frequência e impacto da fadiga 

percebido nas atividades diárias (Seções I e II, respectivamente) associados às 



Implicações para a prática clínica 79 

respostas referentes as questões 3, 4 e 5 da Seção III, juntamente com as informações 

do perfil sociodemográfico característico dos pacientes atendidos por cada serviço de 

saúde, são informações suficientes para que a equipe multiprofissional possa traçar 

um plano de cuidados direcionados aos sintomas referidos da fadiga de seus 

pacientes.  



 

8 Implicações PARA A PESQUISA
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8 IMPLICAÇÕES PARA A PESQUISA 

A fadiga como sintoma gerador de grande impacto na vida das pessoas com 

DII, tanto em suas atividades cotidianas quanto sociais, é um fator que necessita ser 

melhor explorado nas pesquisas em âmbito nacional e internacional.  

A análise da correlação encontrada entre fadiga e depressão por meio de mais 

estudos, pode estabelecer insumos para intervenções que acarretem uma melhora 

global para o paciente com DII, principalmente em sua vivência com a saúde-doença. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O senhor está convidado a participar voluntariamente da pesquisa que tem 

como título: “Avaliação da Fadiga em Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal”. A 

pesquisadora principal responsável por esse estudo é Ana Flávia dos Santos Amaral, 

enfermeira e mestranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

(EEUSP), sob orientação da Professora Doutora Paula Cristina Nogueira da EEUSP. 

Esta pesquisa irá ocorrer no ambulatório de atendimento às pessoas com 

Doença Inflamatória Intestinal do Hospital Heliópolis, às terças-feiras à tarde. O 

objetivo da pesquisa é avaliar a fadiga em pessoas com doença inflamatória intestinal 

que são atendidas em um ambulatório com médico especialista nessas doenças: 

Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. 

A doença inflamatória intestinal é caracterizada como uma inflamação crônica 

do intestino, sendo caracterizada por dois tipos de doenças: Doença de Crohn e 

Retocolite Ulcerativa. Ambas as doenças se caracterizam pela presença de sintomas 

intermitentes, entre eles a fadiga que é a sensação de cansaço extremo sentido pela 

pessoa que tem essas doenças. 

A sua participação na pesquisa consiste em responder a quatro questionários:  

- O primeiro chama-se Mini Exame do Estado Mental, irá identificar suas funções 

cognitivas, como orientação em tempo espaço (saber por exemplo, onde você está 

agora e que dia do mês é hoje), 

- O segundo possui dados sociodemográficos e clínicos, que contém questões do seu 

perfil sociodemográfico, como data de nascimento, sexo, nível de escolaridade, 

estado civil, renda familiar, prática religiosa e ocupação, e também tem questões do 

perfil clínico (se tem Doença de Crohn ou Retocolite Ulcerativa, ano de diagnóstico, 

atividade da doença no momento da pesquisa, locais de manifestação da doença, 

medicamentos que você usa, se tem alguma outra doença como Diabetes e 

Hipertensão, se fuma, bebe bebida alcoólica ou usa outros tipos de drogas). As 

questões que o senhor(a) não souber eu irei ver em seu prontuário se me autorizar, 

- O terceiro chama-se Inventário de Depressão de Beck, irá identificar se o senhor(a) 

encontra-se com sintomas e depressão, 

- O quarto instrumento chama-se Inflammatory Bowel Disease, irá identificar a 

presença de fadiga em sua vida e como ela influencia em suas atividades, como 

trabalhar, dirigir, estudar.  

O(a) senhor(a) gastará em média 30 minutos para responder os três 

questionários. 
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Riscos e Benefícios 

A sua participação nesta pesquisa poderá lhe causar constrangimento (ficar 

envergonhado) quando eu lhe fizer perguntas sobre a história de sua doença ou 

quando eu ler alguma informação no seu prontuário, caso isso aconteça, o senhor tem 

liberdade para interromper a pesquisa, e ainda se não quiser que seu prontuário seja 

consultado ou se quiser que alguma informação não seja anotada, não irei ler nem 

anotar as informações. Esclarecemos que esta pesquisa não lhe trará nenhum tipo de 

recompensa financeira. 

Os benefícios para os integrantes desta pesquisa serão indiretos, pois as 

informações coletadas provenientes da pesquisa fornecerão base para a construção 

do conhecimento em saúde. Exposição sobre sua rotina, relembrar algumas 

sensações desgastantes e estresse mental momentâneo, tais como cansaço, 

desconforto pelo tempo gasto no preenchimento do questionário, são riscos mínimos, 

porém potenciais. Se isto ocorrer, você poderá interromper o preenchimento dos 

instrumentos a qualquer momento e desistir de participar da pesquisa. Os resultados 

da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.  

O(a) senhor(a) será esclarecido(a) sobre a pesquisa a respeito de qualquer 

aspecto que desejar. A participação do(a) senhor(a) é voluntária e poderá aceitar ou 

não participar deste estudo. O(a) senhor(a) pode se recusar a participar da pesquisa, 

retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento e isso 

não trará nenhuma penalidade, perda de benefícios e prejuízo em seu tratamento 

neste Hospital e com os profissionais de saúde que cuidam do(a) senhor (a). 

A participação na pesquisa não acarretará custos para o(a) senhor (a), mas 

caso houver algum custo em decorrência da sua participação na pesquisa, o(a) 

senhor(a) será ressarcido pelo pesquisador. E caso a pesquisa lhe cause algum dano 

em decorrência da sua participação será garantido o direito de assistência integral e 

gratuita ao(a) senhor(a) pelo tempo que for necessário, e o(a) senhor (a) será 

indenizado(a). 

Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor (a) poderá entrar em contato com o 

pesquisador responsável pela pesquisa para esclarecimento de possíveis dúvidas, 

sendo que a principal pesquisadora é a Ana Flávia dos Santos Amaral (11) 99517-

3336 (esclareço que você pode ligar a cobrar para esse telefone 24horas por dia). E-

mail: ana.amaral@usp.br. E se o(a) senhor(a) tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa e/ou sobre seus direitos como um indivíduo de pesquisa, 

entre em contato com os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) listados abaixo: 

• CEP da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cep: 05403-000. São Paulo 

- SP. Telefone: (11) 3061-8858. E-mail: cepee@usp.br 

• CEP do Hospital Heliópolis: Rua Cônego Xavier, 276 – 10.º andar. CEP: 

04231-030. São Paulo -S P. Telefone: 2067-0409. E-mail: 

cepjheliopolis@gmail.com 

mailto:cepee@usp.br
mailto:cepjheliopolis@gmail.com


Apêndices 100 

Rubrica do participante:                          Rubrica do pesquisador: 

  

 

 
 

 

Rubrica do participante:                          Rubrica do pesquisador: 

  

 

 
 

 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução n.º 466, de 12 de 

dezembro de 2012, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Sendo este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido um documento, caso 

você concorde em participar da pesquisa, ele deverá ser rubricado em todas as suas 

páginas e assinado nas duas vias. Ele também será assinado e rubricado pela 

pesquisadora principal, sendo que uma via será entregue a você e a outra via ficará 

com a pesquisadora. 

 

Eu, _______________________________________________, portador do 

documento de Identidade ______________________ fui informado (a) dos objetivos 

do estudo “Avaliação da Fadiga em Pessoas com Doença Inflamatória Intestinal”, de 

maneira clara e detalhada. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. Declaro que 

concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas.  

 

São Paulo, _________ de __________________________ de 2019. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa ou responsável 

legal_______________________________ 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador 

______________________________________________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

SÓCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 

 

Pesquisadora:____________________________________________Data:____/____/_____ 

Número do caso:_______________________________________________________ 

Número de prontuário: ____________________________________________________ 

 

PARTE 1. DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS 

Data de Nascimento: ___/____/______ 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Escolaridade:  

( ) Nível Fundamental Incompleto ( ) Nível Fundamental Completo 

( ) Nível Médio Incompleto ( ) Nível Médio Completo 

( ) Nível Superior Incompleto ( ) Nível Superior Completo 

( ) Pós-graduação Incompleta ( ) Pós-graduação Completa 

 Estado Civil:  

( ) Com companheiro ( ) Sem companheiro 

Renda familiar:  

( ) Até 1 salário mínimo ( ) 2 a 3 salários mínimos 

( ) 4 a 6 salários mínimos ( ) Mais de 6 salários mínimos 

Prática religiosa: ( ) Sim ( ) Não 

Ocupação: ( ) Emprego Formal ( ) Emprego Informal ( ) Desempregado 

 
PARTE 2. DADOS CLÍNICOS 

 

Tipo de Doença: ( ) Doença de Crohn ( ) Retocolite Ulcerativa 

 Ano de Diagnóstico da Doença: __________ 

Doença de Crohn: ( ) Em atividade ( ) Em remissão 
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Doença de Crohn - Índice de Harvey-Bradshaw 

Variável Descrição Escore 

1 Bem Estar Geral 

0 = Muito Bem  
1 = Levemente 
comprometido  
2 Ruim  
3= Muito Ruim 

2 Dor Abdominal 

0 = Nenhuma  
1 = Leve  
2 = Moderada  
3 = Intensa 

3 
Nº de evacuações 
líquidas/dia 1 por cada evacuação 

4 Massa Abdominal 

0 = ausente 
1 = duvidosa  
2 = moderada  
3 = intensa 

5 Complicações 

1 ponto por item  
- Artralgia  
- Uveíte 
- Eritrema nodoso  
- Ulcerosas aftosas 
- Fissura Anal 
- Nova Fístula 
- Abscesso 

  Total   

 

Retocolite Ulcerativa - Índice de Atividade de Truelove e Witts 

 

( ) Leve: menos de três evacuações por dia, com ou sem sangue, sem 

comprometimento sistêmico e com velocidade de sedimentação globular normal; 

( ) Moderada: mais de 4 evacuações por dia, com mínimo comprometimento sistêmico; 

( ) Grave: mais de 6 evacuações por dia com sangue e com sinais de 

comprometimento sistêmico, tais como febre (temperatura >37,5ºC), taquicardia (> 

90bpm), anemia (Hb <10,5g/dL) e velocidade de sedimentação globular acima de 

30mm. Casos com suspeita de megacólon tóxico também devem ser considerados 

graves. 

Locais de manifestação da doença: ( ) Intestino ( ) Reto ( ) Pele ( ) Visão ( ) Vias 

urinárias 
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( ) Fígado ( ) Pulmão ( ) Sistema Vascular ( ) Sistema Ósseo 

História de DII na família: ( ) Sim - ( ) DC; ( ) RCU ( ) Não 

Medicação em uso: ________________________________________________ 

Realização de Cirurgia: ( ) Sim ( ) Não 

Presença de estomia: ( ) Ileostomia ( ) Colostomia ( ) Nenhum 

Hábitos: ( ) Tabagista ( ) Ex tabagista ( ) Nunca fumou 

 ( ) Etilista ( ) Ex etilista ( ) Nunca bebeu 

 ( ) Uso de drogas ( ) Ex usuário ( ) Nunca fez uso 

( ) Outros: _______________________ 

Outras doenças: ____________________________ 



 

ANEXOs
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ANEXOS 

ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DA ESCOLA 

DE ENFERMAGEM DA USP
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DO 

HOSPITAL HELIÓPOLIS 
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ANEXO 3 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PELO DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL 

HELIÓPOLIS 
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ANEXO 4 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO 

AMBULATÓRIO DE COLOPROCOTOLOGIA DO HOSPITAL HELIÓPOLIS 
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ANEXO 5 – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 
 

Mini Exame do Estado Mental 

Orientação temporal (5 pontos) 

Dia da semana (1 ponto) _______________________ 

Dia do mês (1 ponto) ___________________________ 

Mês (1 ponto) ________________________________ 

Ano (1 ponto) ________________________________ 

Hora aproximada (1 ponto) ______________________ 

Orientação Espacial (5 pontos) 

Local genérico (residência, hospital, clínica) (1 ponto) _________________ 

Local específico (andar ou setor) (1 ponto) ___________________________ 

Bairro ou rua próxima (1 ponto) ____________________________________ 

Cidade (1 ponto) ________________________________________________ 

Estado (1 ponto) ________________________________________________ 

Memória de Fixação (3 pontos) 

Repetir: Vaso, carro, tijolo 

1 ponto para cada palavra repetida na primeira tentativa ____________________ 

Atenção e Cálculo (5 pontos) 

Subtração: 100-7 =______ 

 93-7= ______ 

 86-7= ______ 

 79-7=______ 

  72-7= ______ 

1 ponto para cada cálculo correto 

Memória e Evocação (3 pontos) 

Lembrar as três palavras repetidas anteriormente (Em memória de fixação) 

______________________________________ 
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1 ponto para cada palavra correta 

Linguagem (8 pontos) 

Nomear objetos: um relógio e uma caneta (2 pontos) _______ 

Repetir: “nem aqui, nem ali, nem lá” (1 ponto) __________ 

Seguir comando verbal: pegue este papel com a mão direita, dobre ao meio e 

coloque no chão (3 pontos) ___________ 

Ler e seguir comando escrito (frase): “feche os olhos” (1 ponto) ____________ 

Escreva uma frase (1 ponto) ______________ 

Praxia Construtiva (1 ponto) 

Copiar o desenho 

 

 Escore: ______ / 30 
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ANEXO 6 – INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante 

da afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira como você tem se 

sentido nesta semana, incluindo hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se 

aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. Tome o cuidado de ler todas 

as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a sua escolha. 

1. 0. Não me sinto triste. 

  1. Eu me sinto triste.  

  2. Estou sempre triste e não consigo sair disso.  

  3. Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar. 

 

2.  0. Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

 1. Eu me sinto desanimado quanto ao futuro.  

 2. Acho que nada tenho a esperar.  

 3. Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não 

podem melhorar. 

 

3. 0. Não me sinto um fracasso. 

  1. Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum.  

  2. Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de 

fracassos.  

  3. Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 

4. 0. Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

  1. Não sinto mais prazer nas coisas como antes.  

  2. Não encontro um prazer real em mais nada.  

  3. Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo. 

 

5. 0. Não me sinto especialmente culpado. 

  1. Eu me sinto culpado às vezes.  

  2. Eu me sinto culpado na maior parte do tempo.  

  3. Eu me sinto sempre culpado. 
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6. 0. Não acho que esteja sendo punido. 

  1. Acho que posso ser punido.  

  2. Creio que vou ser punido.  

  3. Acho que estou sendo punido. 

 

7. 0. Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

  1. Estou decepcionado comigo mesmo.  

  2. Estou enojado de mim.  

  3. Eu me odeio. 

 

8. 0. Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

  1. Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros.  

  2. Eu me culpo sempre por minhas falhas.  

  3. Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

 

9. 0. Não tenho quaisquer idéias de me matar. 

  1. Tenho idéias de me matar, mas não as executaria.  

  2. Gostaria de me matar.  

  3. Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 

10. 0. Não choro mais que o habitual. 

  1. Choro mais agora do que costumava.  

  2. Agora, choro o tempo todo.  

  3. Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira. 

 

11. 0. Não sou mais irritado agora do que já fui. 

  1. Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava.  

  2. Atualmente me sinto irritado o tempo todo.  

  3. Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

 

12. 0. Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

  1. Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas.  

  2. Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas.  
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  3. Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas. 

 

13. 0. Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

  1. Adio minhas decisões mais do que costumava.  

  2. Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes.  

  3. Não consigo mais tomar decisões. 

 

14. 0. Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser. 

  1. Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  

  2. Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem 

parecer sem atrativos.  

  3. Considero-me feio. 

 

15. 0. Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

  1. Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa.  

  2. Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa.  

  3. Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

16. 0. Durmo tão bem quanto de hábito. 

  1. Não durmo tão bem quanto costumava.  

  2. Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade 

para voltar a dormir.  

  3. Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para 

voltar a dormir. 

 

17. 0. Não fico mais cansado que de hábito. 

  1. Fico cansado com mais facilidade do que costumava.  

  2. Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa.  

  3. Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 

18. 0. Meu apetite não está pior do que de hábito. 

  1. Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  

  2. Meu apetite está muito pior agora.  

  3. Não tenho mais nenhum apetite. 
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19. 0. Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente. 

  1. Perdi mais de 2,5 Kg.  

  2. Perdi mais de 5,0 Kg.  

  3. Perdi mais de 7,5 Kg. 

 

Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 

  

20. 0. Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde.  

  1. Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações 

no estômago ou prisão de ventre.  

  2. Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra 

coisa que não isso.  

  3. Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar 

em outra coisa. 

 

21.  0. Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  

  1. Estou menos interessado por sexo que costumava.  

 2. Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  

 3. Perdi completamente o interesse por sexo 
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ANEXO 7- INSTRUMENTO INFLAMMATORY BOWEL DISEASE – FATIGUE 

SCALE (IBD-F) 
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