


O sistema imune é o sistema de defesa do nosso corpo e ele 
é responsável por prevenir ou combater infecções.1 Entretanto 
ocasionalmente esse sistema de defesa não consegue diferenciar  
as células normais do nosso corpo de um organismo invasor,  
e por isso ele começa a atacar por engano as células normais.  
Esse ataque errôneo às células normais caracteriza um grupo  
de doenças conhecidas como doenças autoimunes.2

SISTEMA IMUNE/
DOENÇA AUTOIMUNE

Existem mais de 100 doenças autoimunes.3

Até o momento, não se sabe ao certo o número 
total de pacientes acometidos por doenças 
autoimunes, mas estima-se que podem chegar a 
aproximadamente 12,5% da população mundial.4,5,6 

• SEXO: 78% dos pacientes com doenças autoimunes são 
mulheres. Possivelmente, essa maior incidência entre 
mulheres indicaria um papel importante de determinadas 
alterações corporais, como as hormonais, ao longo da vida 
da paciente.7

• FATORES GENÉTICOS: existe uma maior chance de 
desenvolver doenças autoimunes quando alguém da 
família foi diagnosticado, mesmo que seja com uma 
doença autoimune distinta.8

VOCÊ SABIA?

FATORES DE RISCO



O diagnóstico de doenças autoimunes pode ser 
um processo complexo, pois alguns sintomas são 
comuns a diferentes doenças autoimunes. Assim, 
o médico-responsável precisa identificar sintomas 
e realizar alguns testes, como os sanguíneos. Por isso, 
para facilitar esse processo e ajudar no diagnóstico, 
é fundamental seguir os seguintes passos:2,10 

DIAGNÓSTICO

• DOENÇA AUTOIMUNE PREEXISTENTE: pessoas que já foram 
diagnosticadas com alguma doença autoimune têm um risco 
maior de desenvolver outras doenças autoimunes. 

• PESO: a obesidade está diretamente relacionada ao aumento 
do risco de desenvolver doenças autoimunes, uma vez que 
a gordura, quando em excesso, estimula um estado de 
inflamação corporal, alterando a função do sistema imune.8,9

• Anotar qualquer sintoma apresentado, como cansaço,  
dor e inchaço nas articulações e alterações na pele;10

• Anotar o histórico médico completo da família, incluindo 
avôs, tios e outros parentes;10

• Consultar um médico especialista (por exemplo: 
gastroenterologista, para inflamação no intestino, 
ou dermatologista, para alterações de pele).10



DOENÇA DE CROHN 
EM PACIENTES
ADULTOS E PEDIÁTRICOS
ENTENDENDO SOBRE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS
A doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato 
gastrointestinal que ocorre principalmente na parte inferior 
dos intestinos delgado (no íleo) e grosso (no cólon), mas pode 
aparecer também em qualquer parte do trato gastrointestinal.11

• Diarreia, normalmente com sangramento;

• Diminuição do apetite e perda de peso;

• Cansaço.

Os sintomas podem se manifestar ou não, em 
intensidades variáveis, de tempos em tempos, de 
acordo com a atividade da doença.11,12

OS PRINCIPAIS SINTOMAS PODEM INCLUIR:11,12



A maior prevalência da doença de Crohn no mundo foi 
estimada em torno de 136 pessoas para cada 100.000 
indivíduos. Já no Brasil foi estimada em torno de 6,75 
pessoas para cada 100.000 indivíduos.13

ENTRE 1988 E 2012 houve um aumento 
anual da incidência da doença em torno 
de 11% na população mundial.13

11%
VOCÊ SABIA?

Além dos sintomas no trato gastrointestinal, algumas pessoas 
podem apresentar outros sintomas associados à doença de 
Crohn,  porém em outras partes do corpo. Tais sintomas são 
chamados de manifestações extraintestinais da doença de Chron 
e podem ser: 

• Vermelhidão, dor e coceira nos olhos;11,12

• Aftas na boca;11,12

• Inchaço e dor nas articulações;11,12

• Irritações na pele;11,12

• Osteoporose e pedras na vesícula biliar e nos rins.11,12



Importante reforçar que a colite ulcerativa não  
é a mesma coisa que a doença de Crohn. Embora 
os sintomas dessas duas doenças sejam similares, 
elas afetam áreas diferentes do corpo.11,14

A doença de Crohn 
pode afetar qualquer 
parte do trato 
gastrointestinal.11,14

A colite ulcerativa está 
limitada ao cólon.11,14

DOENÇA 
DE CROHN

COLITE 
ULCERATIVA

IMPORTANTE

A colite ulcerativa é uma doença inflamatória no intestino 
que atinge a camada interna que reveste o cólon e o reto, 
localizados no intestino grosso.11,14

COLITE ULCERATIVA
ENTENDENDO SOBRE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS



Os sintomas se desenvolvem com o tempo e podem variar  
de acordo com a gravidade da inflamação.

VOCÊ SABIA?

• Diarreia, normalmente com pus ou sangue;

• Dor e cólica abdominal;

• Cansaço;

• Dificuldade de evacuar.

OS PRINCIPAIS SINTOMAS SÃO:11,14

A prevalência da colite ulcerativa no mundo foi estimada 
em torno de 198 pessoas para cada 100.000 indivíduos. 
Já no Brasil foi estimada em 21 pessoas  
para cada 100.000 indivíduos.13

ENTRE 1988 E 2012 houve um aumento anual 
da incidência da doença de aproximadamente 
15% na população mundial.13

15%
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Nós estamos aqui, sempre BemPerto® do seu bem-estar!  
Fale conosco no: 

0800 264 2273  
O nosso horário de atendimento:

de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h  
(horário de Brasília), exceto feriados nacionais.

Acesse o nosso site: 
www.programabemperto.com.br/bemestar


