
   

Perspectivas Médicas

ISSN: 0100-2929

perspectivasmedicas@fmj.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí

Brasil

Tiziani Silva, Luciana; Reis Duarte, Kelly Cristine; Brisolla Pavan, Thais; Tjeng, Ricardo

Doença inflamatória intestinal: manifestações extra-intestinais

Perspectivas Médicas, vol. 17, enero-diciembre, 2006, pp. 23-25

Faculdade de Medicina de Jundiaí

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217657007

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217657007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243217657007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2432&numero=17657
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217657007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org


2� 

Perspectivas Médicas, 17: 23-25, jan/dez 2006.

ARTIGO DE REVISÃO

Doença inflamatória intestinal: manifestações extra-intestinais. 
Inflammatory bowel disease:  extraintestinal manifestations. 
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RESUMO
 Doença de Crohn (DC) e Retocolite ulcerativa (RCU) 
são doenças inflamatórias intestinais (DII) que envolvem 
principalmente o trato gastrointestinal. Entretanto, podem estar 
associadas com manifestações extraintestinais, envolvendo 
quase todos os órgãos e sistemas do corpo. Ocorrem em 
aproximadamente 20 a 40% dos pacientes com DII. Mecanismos 
imunomediados e genéticos têm um importante papel na 
patogênese dessas complicações. O reconhecimento precoce e 
seu tratamento adequado são importantes para prevenir maior 
morbidade. 

SUMMARY 
 Crohn’s disease and Ulcerative colitis are chronic 
inflammatory bowel diseases that often involve the 
gastrointestinal tract. However, they can be associated with 
extraintestinal manifestations involving almost every organ 
system in the body. They occur in closely 20 to 40% of  the patients 
with inflammatory bowel diseases. Immune-related and 
genetic mechanisms play an important role in the pathogenesis 
of these complications. Early recognition and correct treatment 
are decisive in preventing major morbidity. 

INTRODUÇÃO
 Doença Inflamatória Intestinal (DII) é uma entidade 
clínica que compreende dois subtipos principais: Doença 
de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU). São doenças 

crônicas idiopáticas que parecem estar relacionadas a uma 
resposta imune inadequada a antígenos entéricos e a estímulos 
ambientais em indivíduos geneticamente predispostos. A DII 
acomete aproximadamente 0,37% da população, distribuindo-
se igualmente entre os sexos, com maior incidência em jovens 
e brancos.(1)

 Embora afete principalmente o trato gastrointestinal, 
outros sistemas podem ser acometidos: cutâneo, oftalmológico, 
musculoesquelético, genitourinário, hepatobiliar, hematológico, 
pulmonar e sistema nervoso.(1,2) Manifestações extra-intestinais 
podem ser encontradas em 20 a 40% dos pacientes com DII, 
contribuindo significativamente com a morbi-mortalidade. 
Podem relacionar-se à atividade da doença intestinal ou cursar 
de maneira independente. Sua incidência tem se mostrado 
maior na Doença de Crohn.(3)

 O presente trabalho se propõe a informar à classe 
médica sobre essas manifestações, devido à importância 
de seu diagnóstico precoce para o tratamento adequado e a 
redução de morbidade. 

MANIFESTAÇÕES EXTRA-INTESTINAIS
 Seguem abaixo algumas das manifestações 
extra-intestinais da doença inflamatória intestinal, a saber: 
osteomusculares, dermatológicas, oftalmológicas, pulmonares, 
hepatobiliares, hematológicas, neurológicas e genitourinárias. 

MANIFESTAÇÕES OSTEOMUSCULARES
 O sistema osteomuscular é o mais freqüentemente 
acometido pelas manifestações extraintestinais da DII. 
Elas podem ser divididas em distúrbios reumatológicos e 
anormalidades do metabolismo ósseo.(1)

 A artropatia periférica é a mais comum, ocorrendo 
em 5 a 20% dos pacientes(4). Acompanha a evolução da 
doença subjacente, de modo que o tratamento bem sucedido 
da inflamação intestinal resulta em melhora da artrite. Afeta 
joelhos, quadril, tornozelos, punhos e cotovelos. 
 A espondilite anquilosante (EA) ocorre com menor 
freqüência, em 3 a 5% dos pacientes e manifesta-se como 
rigidez matinal, dor lombar e postura recurvada. Pacientes com 
RCU têm 30 vezes maior incidência dessa manifestação em 
comparação com a população em geral. O tratamento clínico 
da DII e a colectomia não alteram a evolução do quadro. 
 A sacroileíte pode ocorrer em associação com a EA, 
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porém é mais observada como achado isolado. Na RCU, 15% 
dos pacientes apresentam exames radiológicos compatíveis 
com essa doença, apesar de assintomáticos.(4)

 Distúrbios do metabolismo ósseo, como osteoporose 
e osteopenia são muito comuns, afetando 23 a 59% dos 
indivíduos. Osteomalácia pode ocorrer em 1 a 5% dos pacientes 
com DC, geralmente devido à deficiência de vitamina D. A 
osteonecrose é complicação bastante rara. A cabeça do fêmur 
é a região mais afetada; o paciente apresenta dor local que é 
agravada à movimentação. Freqüentemente se associa ao uso 
de corticosteróides, especialmente se usados em conjunto com 
a nutrição parenteral total.(4,5)

MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS: 
 Ocorrem em cerca de 15% dos pacientes. A evolução 
das lesões dermatológicas costuma acompanhar a atividade 
da doença intestinal, regredindo com o controle da colite, 
podendo preceder o surgimento da mesma.(4)

 As manifestações mais comuns são o pioderma 
gangrenoso e o eritema nodoso. O pioderma gangrenoso 
(Figura 1) é dermatose neutrofílica ulcerativa severa, não 
infecciosa, associada principalmente à RCU, acometendo 
aproximadamente 1 a 10% dos doentes(6). São descritas quatro 
variantes: ulcerativa, pustular, vegetante e bolhosa.  

Figura 1: Pioderma gangrenoso. Úlcera dolorosa de  bordas 
irregulares.
 O eritema nodoso é uma inflamação do tecido 
subcutâneo, levando a nódulos avermelhados ou violáceos, 
dolorosos, principalmente na região pré-tibial. Associa-se à 
DII em cerca de 11% dos casos, ocorrendo preferencialmente 
em pacientes com RCU(7). Podem ocorrer lesões orais, 
como estomatite aftosa, com úlceras dolorosas superficiais 
de membrana fibrinosa central; nodularidade mucosa 
(“cobblestoning”), específica da doença de Crohn, com 
formação de placas bem organizadas em palato e mucosa 
bucal ou ainda como pioestomatite vegetante, distúrbio 
ulcerativo mais comum na RCU, com surgimento de pústulas, 
erosões e placas vegetantes na mucosa oral.(6)

  As manifestações cutâneas mais raras incluem: 
Síndrome de Sweet, epidermólise bolhosa e doença de 
Crohn metastática. A Síndrome de Sweet, mais comum 
no sexo feminino, caracteriza-se por febre, leucocitose, 
placas eritematosas dolorosas e infiltrado neutrofílico 
leucocitoclástico. 
 A epidermólise bolhosa (EB) é uma doença auto-
imune que se manifesta pelo desprendimento e escarificação 
da pele, podendo envolver mucosas. Cerca de 25% dos casos 
de EB relaciona-se com doença de Crohn.(7)

 Outra manifestação conhecida como Doença de 
Crohn Metastática é uma complicação rara. Seu diagnóstico 
é baseado em achados histopatológicos idênticos aos da DC 
incluindo granulomas não-caseosos, necrobiose e perivasculite 

granulomatosa. As lesões geralmente assumem o caráter 
de nódulos ulcerativos, aparecendo nos tecidos da parede 
abdominal anterior e região submamária, genital, tornozelos, 
joelhos, região retroauricular, árvore brônquica e pâncreas.(6,7)

MANIFESTAÇÕES OFTALMOLÓGICAS
 As complicações oculares, embora infreqüentes, 
com incidência em menos de 10% dos casos, podem acarretar 
importante morbidade, tal como cegueira. Avaliações de rotina 
se fazem necessárias, uma vez que queixas inespecíficas e 
participantes de outras doenças comuns, quase sempre causam 
um atraso do diagnóstico e em conseqüência, do tratamento 
adequado. A doença ocular é mais encontrada em associação 
com as colites e ileocolites do que como manifestação isolada 
e pode preceder um quadro aberto de DII.(1,8)

 A episclerite é a inflamação da camada ricamente 
vascularizada de tecido conectivo entre a esclera e a conjuntiva, 
geralmente deflagrada durante exacerbação intestinal da 
doença, com quadro de hiperemia e queimação, uni ou 
bilateralmente, sem fotofobia ou perda de reflexo pupilar. 
No exame físico ocular, ficam evidenciadas áreas focais ou 
difusas de hiperemia com vasos superficiais ingurgitados, 
entremeadas com áreas sãs. O tratamento é escalonado de 
acordo com a gravidade do processo, incluindo aplicação de 
compressas frias, corticosteróides tópicos, antiinflamatórios 
não-esteroidais (AINES) em casos selecionados e controle da 
doença sistêmica. 
 Sabe-se que na esclerite, os vasos profundos da 
esclera também se tornam ingurgitados, dando tonalidade 
violácea à lesão; a esclera de permeio tem tonalidade rosada. 
O quadro é mais grave, pois pode prejudicar a visão, com 
descolamento de retina ou edema de papila e é acompanhado 
de dor moderada a intensa. Deve ser tratada agressivamente 
com corticosteróides sistêmicos, AINES e imunossupressores, 
com o objetivo de prevenir perda visual significativa. 
Recorrências são comuns, mas têm bom prognóstico no 
controle da doença subjacente. 
 A uveíte é caracterizada pela inflamação da camada 
vascular. Deve ser suspeitada nas queixas oculares associadas 
à artralgia e sintomas dermatológicos. Na uveíte anterior há 
dor ocular, turvação visual e fotofobia. No acometimento 
grave pode haver miose e alteração do reflexo pupilar à luz. 
Tem achado característico de “flush” ciliar. Se a alteração da 
visão for proeminente, deve-se pensar em uveíte posterior 
ou envolvimento retiniano. Complicações de longo prazo 
incluem adesões intra-oculares originadas pela inflamação 
crônica, causando glaucoma ou catarata secundárias. Exige 
avaliação oftalmológica de urgência. O tratamento pode ser 
realizado com cicloplégicos, esteróides tópicos ou sistêmicos 
e imunossupressores. Pode ocorrer na fase ativa, latente ou 
preceder a doença intestinal. O paciente pode apresentar 
achados colonoscópicos insuspeitados. A doença ocular pode 
responder à colectomia em alguns casos. 
 Eventualmente, as DII podem manifestar alterações 
da córnea, com quadro clínico de dor ocular, sensação de 
corpo estranho e decréscimo da acuidade visual. As lesões 
podem adelgaçar e evoluir com perfuração. A aplicação tópica 
de corticosteróides deve ser evitada, pois aumenta o risco de 
perfuração. O tratamento pode ser realizado com corticoterapia 
via oral e uso de imunossupressores.(8)

 São manifestações oculares incomuns da DII: 
vasculite de retina com hemorragia retiniana, neurite óptica que 
pode acarretar em perda grave de visão, doença inflamatória 
da órbita, escleromalácia perfurante, ceratite, retinite e oclusões 
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arteriais e da veia central da retina.(4,8)

MANIFESTAÇÕES PULMONARES
  Conforme alguns estudos, foram encontrados 
distúrbios subclínicos da função pulmonar em cerca de 40 a 
60% dos pacientes com DII, porém é extremamente rara doença 
pulmonar clinicamente significante(4). Evidenciou-se que há uma 
disfunção na capacidade de difusão do monóxido de carbono 
(CO) relacionado com provas de função pulmonar alteradas  
em pacientes com DII em atividade. As entidades clínicas 
mais freqüentes são: bronquite crônica, estenose subpilórica, 
bronquiectasia, bronquiolite crônica, pneumonite eosinofílica 
e sarcoidose. Dessas manifestações, o envolvimento das vias 
aéreas superiores e a bronquiolite crônica são fortemente 
associadas com a RCU.(4,9)

MANIFESTAÇÕES HEPATOBILIARES
 As manifestações hepatobiliares são bastante 
freqüentes. O espectro destas manifestações engloba hepatite 
focal, esteatose hepática, pericolangite, colangite esclerosante, 
cirrose biliar, carcinoma de vias biliares e a litíase vesicular. 
A hepatite focal e a esteatose hepática são causas comuns 
de elevação de transaminases hepáticas, não progressivas, 
involuindo com o tratamento da doença de base. A esteatose 
relaciona-se ao estado nutricional precário, à corticoterapia e 
à nutrição parenteral. A pericolangite (triadite portal) é uma 
inflamação não progressiva das vias biliares intra-hepáticas, 
manifesta-se por discreta elevação de fosfatase alcalina e 
gama-GT, com transaminases pouco elevadas e bilirrubinas 
normais. Clinicamente, a colangite esclerosante caracteriza-se 
por episódios de inflamação intermitente das vias biliares ou 
icterícia assintomática. Tem curso independente do controle 
da doença intestinal, sendo uma lesão pré-cancerosa com 
risco aumentado de colangiocarcinoma e câncer colorretal. 
Especificamente na Doença de Crohn, a má-absorção de sais 
biliares está relacionada ao surgimento de cálculos em vesícula 
biliar.(4,10)

MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS
 A manifestação hematológica mais freqüentemente 
encontrada na DII é a anemia secundária à deficiência de ferro, 
vitamina B12 ou de folato, em conseqüência dos transtornos 
disabsortivos e da ingesta selecionada na tentativa de controlar 
os distúrbios intestinais. Conforme alguns estudos, a freqüência 
de eventos tromboembólicos varia de 1,3% a 3,9%; esse estado 
de hipercoagulabilidade torna-se evidente com quadros de 
trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar. As 
manifestações também abrangem a síndrome mielodisplásica, 
com rara associação com DII.(4,10)

MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS
 As manifestações neurológicas são raras, 
acometendo cerca de 3% dos indivíduos com DII(4). Foram 
identificados quatro grupos de sítios envolvidos: neuropatia 
periférica, miopatia, doença cerebrovascular e mielopatia. A 
neuropatia periférica mais comum na RCU manifesta-se como 
síndrome de Guillain-Barré, que é uma polirradiculopatia 
desmielinizante inflamatória aguda, de caráter ascendente. 
A miopatia é mais comum na DC. A doença cerebrovascular 
envolve 0,12 a 4% dos indivíduos e manifesta-se como eventos 
tromboembólicos, sendo que a embolia pulmonar é o quadro 
mais prevalente. No entanto, podem ocorrer também quadros 
de acidente vascular cerebral, acidente isquêmico transitório, 
oclusão da veia retiniana, entre outros. Podem acometer 

pacientes em qualquer idade ou sexo. A mielopatia é uma 
manifestação muito rara e muitas vezes correlacionada com 
má-absorção intestinal ou como sendo secundário ao uso de 
medicações.(1,4)

MANIFESTAÇÕES GENITOURINÁRIAS
 São manifestações comuns da DII no trato urinário: 
a nefrolitíase, as obstruções e fistulizações, ocorrendo em 6 a 
23% dos pacientes(4). Decorrem de transtornos disabsortivos, 
efeitos de massa da doença intestinal e fistulizações com trato 
gastrointestinal (DC). Amiloidose secundária é condição rara, 
porém com importante morbidade. Tem maior freqüência na 
DC (10 a 13 vezes maior que na RCU) sendo quatro vezes 
mais encontrada em associação com doença colônica. Essa 
complicação apresenta-se com quadro de disfunção renal, 
proteinúria e uremia e tem complicações supurativas. Pode 
estar associada a outras manifestações extra-intestinais.(4,10)

CONCLUSÃO 
 A DII é enfermidade de importante morbidade que 
interfere diretamente com a qualidade de vida do indivíduo 
acometido. O presente artigo  expõe algumas de suas 
manifestações extraintestinais, que atingem órgãos e sistemas 
em graus variados, muitas vezes confundidas com entidades 
nosológicas mais comuns, atrasando o diagnóstico. Os distúrbios 
osteomusculares são os mais frequentemente encontrados, 
seguidos pelas afecções dermatológicas. Outros sistemas 
atingidos, embora com menor ocorrência, podem trazer graves 
complicações, como cegueira na uveíte, insuficiência renal, na 
amiloidose secundária ou colangiocarcinoma, na colangite 
esclerosante. O reconhecimento dessas manifestações 
precocemente se faz importante, pois viabiliza seu tratamento 
adequado e pode assim evitar seqüelas significativas.
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