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RESUMO 

A Doença de Crohn (DC) é uma Doença Inflamatória Intestinal (DII) com etiologia desconhecida, que pode 
acometer desde a boca até o ânus. A maior incidência é em pessoas jovens, brancas, europeias e norte 
americanas e seus sintomas podem incluir desde diarreia até fístulas digestivas. Assim, o presente artigo tem 
por objetivo avaliar 26 publicações compreendidas entre os anos de 2006 a 2019, sobre o papel dos 
imunomoduladores na Doença de Crohn e para isto, utilizou-se bancos de dados com Lilacs, Pubmed, Scielo 
e Medline a partir de palavras chaves específicas. Como resultados, observou-se que dentre os 
imunonutrientes estudados na Doença, os probióticos são os que demonstram maior efeito por apresentarem 
ação anti-inflamatória, e aminoácidos como Arginina e Glutamina apesar de testados na Doença, tem 
resultados contraditórios quando sua eficácia na DC. Com isso, notou-se que apesar de benéficos em alguns 
casos, maiores estudos fazem-se necessários sobre o uso de imunonutrientes como coadjuvante no 
tratamento da DC. 

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Crohn; Terapia Nutricional nas DII; Imunomoduladores na DII. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 A Doença de Crohn é uma doença de caráter inflamatório crônico não contagioso, 
podendo estar associada a fatores imunológicos onde observa-se o aumento da liberação 
de TNF-α, citocina pró-inflamatória com papel importante na inflamação mucosítica na DC. 
Fatores ambientais como estilo de vida, também podem contribuir para a cronificação da 
doença. Além disso, fatores genéticos, como defeito na barreira epitelial ou na imunidade 
inata e adaptativa, podem predispor a doença (OLIVEIRA, 2012; RIBEIRO, 2009) 

 De acordo com Santos, et al., (2011) e Poli (2007), a incidência da DC é maior em 
populações desenvolvidas como europeus e norte-americanos, além de brancos onde a 
incidência é de 0,7 a 9,8 por 100.000 habitantes, 3,1 a 14,6 por 100.000 habitantes e 43,6 
por 100.000 habitantes respectivamente.  

 Segundo Martins (2009) e Santos (2014), no Brasil e em outros países em 
desenvolvimento, há dificuldade em relatar o número de casos, uma vez que encontram-se 
dificuldades para a correta identificação da doença, já que pode ser facilmente confundida 
com a Retoculite Ulcerativa, ou, por alguns dos acometidos não darem a devida importância 
aos sinais e sintomas logo no início da doença, trazendo agravos à saúde como anemia ou 
desnutrição, necessitando em alguns casos, de intervenção cirúrgica. Todavia, estudos 
realizados por Silva (2015), mostram incidência e prevalência realizados na região centro-
oeste no estado de São Paulo- BR, com taxa de acometimento por DC de 3,5 por 100.000 
habitantes. 

 A doença não tem cura clínica ou cirúrgica, podendo ser encontrada na fase aguda 
ou de remissão caracterizada pelo índice Harvey-Bradshawn (IHB) (BRASIL, 2014). A DC 
pode acometer mucosa e submucosa de diversas partes do trato gastrointestinal, desde a 
boca até o ânus, sendo o íleo terminal e cólon as partes mais afetadas (RIBEIRO, 2009). 

 Rodrigues (2008) relata que os sintomas clínicos incluem diarreia crônica, perda de 
peso, anorexia, anemia, desnutrição, déficit de vitaminas e minerais, palidez e dor 
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abdominal, além de surgimentos de intolerâncias alimentares e reações extra intestinais 
como dermatites, problemas oftalmológicos ou reumatoides.  

 Devido ao caráter inflamatório e os períodos sintomáticos da doença, o paciente tem 
o estado nutricional agravado, podendo chegar a desnutrição protéico-calórica severa, 
estado de hipoalbunemia, deficiência de micronutrientes, comprometendo assim, seu 
sistema imunológico, vem como recusa ao se alimentar, devido aos episódios de náuseas 
e vômitos (BACK, et al., 2017; SANTOS, 2014; BURGOS, et al., 2008).Também, há a perda 
de peso, piorando o prognóstico, uma vez que retarda o processo de recuperação, 
contribuindo ainda, com o aumento da taxa de mortalidade e complicações cirúrgicas, além 
de dificuldades no pós-operatório, (LIBÂNIO, et al.,, 2017; SBNPE, 2011). 

 Segundo Santos et al., (2011) e Silva (2015), o uso de corticoesteróides possuem 
ação anti TNF-α, diminuindo a ativação das células T, e induzindo a apoptose das células 
de defesa, atuando diretamente no sistema imune do indivíduo na intenção de reduzir as 
fases agudas e induzir a remissão da doença. Em casos mais graves onde há a obstrução 
intestinal, fistulização da parede intestinal, presença de massa inflamatória, hemorragias, 
ou complicações que impliquem em piora na qualidade de vida do paciente, podem-se 
realizar cirurgias, onde uma parte do intestino é retirada, levando a síndrome do intestino 
curto, prejudicando a absorção de nutrientes e eletrólitos contribuindo para o quadro de 
desnutrição. Gomes, et al., (2010) afirma que há também a possibilidade de realizar a 
ostomia definitiva ou temporária que traz desconforto e baixa autoestima ao paciente. 

 Estudos realizados por Diestel et al., (2012) e Durchschein (2016), mostraram que a 
avaliação do quadro clínico e histórico do paciente, é necessária para definição da via de 
administração e características da dieta, podendo modificar-se conforme as fases da 
doença e individualidade do paciente. 

 O tratamento com terapia nutricional visa diminuir os sintomas como diarreia, anemia 
e desnutrição por exemplo e contribuir para a restauração do estado nutricional a partir do 
aumento de vitaminas e minerais que são perdidos durante a evacuação, ou pela 
diminuição da capacidade absortiva das células epiteliais (OLIVEIRA, et al., 2017). 

 A terapia nutricional ameniza as fases agudas da doença e auxilia no prolongamento 
da fase de remissão, além de diminuir os efeitos colaterais causados pelo uso excessivo 
dos medicamentos da classe dos esteroides, reduz a necessidade de intervenção cirúrgica 
e complicações pós-operatórias quando forem necessárias. Ainda, na fase aguda da 
doença a dieta deva ser pobre em carboidratos simples e fibras insolúveis, a fim de diminuir 
a formação de resíduos e melhora do quadro de diarreia, dores e distensão abdominal 
(FLORA, et al., 2006). Já para a fase de remissão, a introdução de ômega-3 tem ação anti-
inflamatória e reduz sintomas da doença devido a inibição de prostaglandinas e 
leucotrienos. Santos, et al., (2013) averiguou que as fibras solúveis auxiliam no processo 
de cicatrização de mucosa, aumento do fluxo sanguíneo e diminuição da evacuação. 

 De acordo com Ripardo (2016) o uso de probióticos é benéfico para a microbiota 
intestinal, uma vez que auxilia na melhora de permeabilidade intestinal, dificultando a 
penetração de microrganismos patógenos, podendo prolongar o tempo de remissão da 
doença. Além disso, o uso de aminoácidos como glutamina e arginina auxiliam na 
manutenção no Balanço Nitrogenado, impedindo o processo de catabolismo que pode se 
acentuar na doença. Bottosse (2015), alega que a glutamina por sua vez, também atua em 
processos anti-inflamatórios, além de ser utilizada como nutriente pelos enterócitos. 

 Contudo, estudos se fazem necessários quanto ao uso de suplementação ou 
diferentes intervenções nutricionais em pacientes com Doença de Crohn (SANTOS, et al., 
2015). 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 O presente estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica em fontes 
secundárias nas bases de dados Scielo, Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e 
Google Acadêmico. Os artigos pesquisados englobaram publicações datadas do ano de 
2006 até o presente ano, tanto da língua portuguesa, quanto inglesa. 

 A coleta de dados teve duração de 8 meses, sendo que, para a seleção de artigos, 
utilizou-se descritores em português: “Doença de Crohn, Imunomoduladores e Terapia 
Nutricional”, e seus correspondentes em inglês: “Immunomodulators, Crohn’s Disease e 
Nutritional Therapy”. 

 Utilizaram-se 26 artigos dentre os 59 encontrados com o tema em questão, 
compreendendo publicações em revistas, dissertações de conclusão de curso, mestrado e 
teses de doutorado. O processamento de dados ocorreu através de seleção e análise do 
conteúdo do estudo, baseando-se em sua relevância para debate e correlação com a 
hipótese proposta por esta pesquisa, podendo alinhar hipóteses com estudos já realizados. 
A exclusão de artigos foi baseada em sua data de publicação, fuga ao tema principal e 
irrelevância na contribuição para o presente estudo. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 A utilização de organismos vivos que colonizam o intestino, chamados probióticos, 
são benéficos à saúde do hospedeiro, já que são responsáveis por normalizar a microbiota, 
atuar na melhoria da permeabilidade intestinal, estimular o sistema imune e atuar contra 
agentes patógenos que possam conviver no mesmo meio (BRANCO, 2012; PAIXÃO, et al., 
2016; SANTOS, et al., 2013).  A inclusão de prebióticos, auxilia o processo de multiplicação 
dos microrganismos citados anteriormente, uma vez que são nutrientes provindos através 
da alimentação ou suplementação (PAIXÃO, et al., 2016). 

 Neste contexto, observa-se em pacientes com DC, a diminuição da microflora 
desejável, e aumento de organismos nocivos ao cólon. A prescrição de probióticos visa 
melhora desta colonização e sua estabilização após uso de fármacos, produção de 
compostos antimicrobianos, diminuição e resistência a agentes nocivos, melhora de 
intolerâncias alimentares, aumento da produção e absorção de vitaminas e minerais, 
diminuição de citocinas pró-inflamatórias e aumento de citocinas anti-inflamatórias, alívio 
de obstipação e controle de diarreias, bem como melhora na permeabilidade intestinal 
(BRANCO, 2016; SANTOS, et al, 2013).  

 Segundo Santos, et al., (2013), o uso de pré e probióticos atuam na produção de 
ácidos graxos de cadeia curta, que auxiliam no controle de diarreias, amenizam sintomas 
como intolerância a lactose, além de atuar na atividade da doença e diminuem recidivas. 

 Ainda com relação ao uso de probióticos, estudos relatam que a utilização de ácido 
graxo ômega-3 tem ação anti-inflamatória em casos como artrites reumatoides, psoríase, 
asma e DII, além de não causar efeitos colaterais. Na DC, o uso de fontes de AG n-3 é 
recomendada via oral, por tratar-se de um inibidor de prostaglandinas e leucotrienos, 
atuando diretamente na inflamação, bem como na manutenção da fase de remissão. 
(DIESTEL, et al., 2012; OLIVEIRA, et al., 2017). Todavia, ainda faz-se necessário estudo 
de evidências concretas sobre sua utilização no tratamento da DC (SANTOS, et al., 2013). 

 A utilização de probióticos e placebos não mostraram efeitos significativos se 
comparados à terapia medicamentosa padrão. No entanto, o número de pacientes 
submetidos ao teste não foi satisfatório, sendo necessários maiores estudos sobre o 
assunto (CABRE, et al., 2007). Estudos realizados em um grupo de 20 pessoas, 
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demonstraram que a suplementação de probióticos diminuiu a prevalência de diarreia, 
peristaltismo e atividade da doença em 100% do grupo (SANTOS, et al., 2013). 

 De acordo com Flora, et al., (2006), o uso de imunomoduladores confere proteção 
ao sistema imune, contribuindo assim, com a diminuição do estado inflamatório que 
normalmente está instalado nestes pacientes. Indo ao encontro deste pensamento, o uso 
da glutamina fornece nutrição aos enterócitos, contribuindo para a recuperação da mucosa 
intestinal, e prevenindo a permeabilidade intestinal. No entanto, em estados catabólicos, 
seu uso intensifica-se por aumento do estresse oxidativo, deixando carente a nutrição 
epitelial. 

 A Glutamina, confere efeito de proteção da barreira epitelial, já que, tem papel de 
nutrir estas células, dificultando a penetração de microrganismos patógenos, bem como 
diminuir a incidência de infecções translocações bacterianas. Ainda, este aminoácido não 
essencial, tem sua necessidade aumentada em estados de catabolismo, fazendo-se 
importante sua suplementação (MARTINS, 2009; SANTOS, et al., 2013). 

 No entanto, alguns autores relatam que seu uso na DC, pode levar a piora do quadro 
do paciente e aumento da permeabilidade em alguns casos, já que este aminoácido é 
precursor da arginina, envolvido na produção de óxido nítrico que é responsável pelo 
aumento da vascularização, levando a maior permeabilidade intestinal, além do que, seu 
uso isolado não é eficaz tratando-se de vilosidades, sendo necessária sua associação a 
hormônios do crescimento (MARTINS, 2009; SANTOS, 2013).  

 Por outro lado, outros estudos apontam que a administração de arginina para 
pacientes em estado catabólico auxilia na manutenção do balanço nitrogenado, bem como 
cicatrização e tempo de internamento (SANTOS, 2013).  

 A utilização de AGCC formados a partir da fermentação de Hidratos de Carbono não 
absorvidos no ID, podem auxiliar no aumento do fluxo sanguíneo, crescimento mucosítico, 
bem como inibição da resposta inflamatória através da inibição da ativação do fator de 
transcrição NF-Kb, como IL-1 e TNF-α, fenômeno que pode ser mediado pelo butirato, e 
também, pela curcumina, como demonstram alguns estudos (MARTINS, 2009; FILHO, et 
al., 2012). 
 
Quadro 1 – Artigos analisados. 

Autores (ano) Revista Artigo 

BACK e 

COLABORADORES 

(2017) 

Arq Gastroenterol Body composition in patients 

with Crohn’s Disease na 

Ulcerative Colitis 

BOTTOSSE 

(2015) 

Monografia de Graduação 

em Farmácia- 

O Uso da Glutamina em 

Doenças Gastrointestinais. 

BRANCO 

(2012) 

Monografia em Ciências 

da Nutrição. 

Aspectos Nutricionais da 

Doença Inflamatória do 

Intestino. 

BRASIL 

(2014) 

Ministério da Saúde Portaria SAS/MS n°966. 

BURGOS E BELO 

(2008) 

Revista Brasileira de 

Nutrição Clínica 

Doenças Inflamatórias 

Intestinais: O que há de novo 

em Terapia Nutricional? 
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CABRE e GASSUL 

(2007) 

Journal of Crohn´s and 

Colitis 

Probiotics for preventing relapse 

or recurrence in Crohn´s 

disease involving the ileum: Are 

there reasons for failure?. 

DIESTEL e ROMI 

(2012) 

Revista HUPE- Hospital 

Universitário Pedro 

Ernesto 

Tratamento Nutricional nas 

Doenças Inflamatórias 

Intestinais. 

DURCHSCHEIN e 

HAMMER 

(2016) 

World Journal of 

Gastroenterology 

Diet therapy for infammatory 

bowel diseases: The 

established and the new. 

FILHO 

(2012) 

Tese de Dourado em 

Bioquímica- Instituto de 

Ciências Básicas da 

Saúde. Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul 

A Inibição de NFkB como 

Estratégia para Indução de 

Morte Celular em Tumores.. 

Instituto de Ciências Básicas da 

Saúde. 

FLORA 

(2006) 

Revista Brasileiro 

Nutricional Clinica.. 

Aspectos atuais na terapia 

nutricional da doença 

inflamatória intestinal. 

GOMES e 

FERREIRA 

( 2010) 

British Journal of Surgery Experience of people with 

stomas for Crohn’s Disease. 

LIBÂNIO e CUNHA Revista da Associação 

Brasileira de Nutrição 

Doença de Crohn e probióticos: 

uma revisão 

MARTINS 

(2006) 

Monografia (Graduação 

em Nutrição)- Faculdade 

de Ciências da Nutrição e 

Alimentação, 

Universidade do Porto. 

Doença de Crohn: Implicações 

Nutricionais 

OLIVEIRA 

(2012) 

Faculdade de Ciências da 

Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto 

Crohn’s Disease and 

Therapeutic Nutrition. 

 

OLIVEIRA E 

COLABORADORES 

(2017) 

Escola Superior de Saúde 

Leiria. 

Suporte Nutricional na Doença 

de Crohn. 

PAIXÃO E 

COLABORADOR 

(2016) 

Universitas: Ciências da 

Saúde. 

A Colonização da Microbiota 

Intestinal e sua Influência na 

Saúde do Hospedeiro. 
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Quadro 2 – Conclusão dos autores segundo o uso de imunomoduladores na DC: 

Autores (ano) Tipo de estudo Conclusões 

POLI 

(2007) 

Dissertação de Mestrado 

de Medicina, 

Gastroenterologia Clínica- 

Impacto da raça e 

ancestralidade na apresentação 

e evolução na Doença de Crohn 

no Brasil. 

RIBEIRO 

(2009) 

Dissertação (Mestrado em 

Medicina)- Faculdade da 

Ciências da Saúde 

Doença de Crohn: Etiologia, 

Patogenese e Suas Implicações 

na Terapêutica. 

RIPARDO E 

COLABORADORES 

(2016) 

Anais da VII Mostra de 

Pesquisa em Ciência e 

Tecnologia DeVry Brasil 

Efeitos da Terapia Nutricional 

na Doença de Crohn: um estudo 

de revisão. 

RODRIGUES E 

COLABORADORES 

(2008) 

Cadernos da Escola de 

Saúde Nutrição 

Aspects Nutritionais in the 

Crohn Illness. 

SANTOS 

(2011) 

Monografia (Programa de 

Pós- Graduação em 

Análises Clínicas) 

Doença de Crohn: Uma 

abordagem geral. 

SANTOS E 

COLABORADORES 

(2015) 

Arq. Gastroenterol. São 

Paulo 

Nutrition teraphy in 

inflammatory bowel diseases: 

review article. 

SANTOS E 

MARTINS 

(2013) 

Revista de Saúde Pública 

de Santa Catarina. 

Efeitos de Imunomoduladores 

na Doença de Crohn. 

SANTOS, L. S 

(2014) 

Trabalho de Conclusão de 

Curso - Faculdade 

Católica Salesiana de 

Vitória 

Intervenção Nutricional na 

Retoculite Ulcerativa: Um relato 

de caso. 

SBNPE 

(2011) 

Sociedade Brasileira De 

Nutrição Parenteral E 

Enteral; Associação 

Brasileira De Nutrologia. 

Terapia Nutricional na 

Doença de Crohn. 

Terapia Nutricional na Doença 

de Crohn. 

SILVA, I. C. L 

(2015) 

Dissertação de Mestrado 

em Cirurgia Geral 

Qualidade de Vida Relacionada 

à Saúde em Pacientes 

Acometidos por Doença 

Inflamatória Intestinal Tratados 

com Terapia Biológica. 
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BOTTOSSE 

(2015) 

Revisão 

sistemática 

O consumo de aminoácidos como 

arginina e glutamina atuam 

positivamente no Balanço Nitrogenado 

além de conferir nutrição aos enterócitos. 

CABRE E 

GASSULL 

(2007) 

Revisão 

sistemática 

Estudos realizados com probióticos e 

placebos não demonstraram fiferença 

em relação a terapia medicamentosa. 

DIESTEL E 

COLABORADORES 

(2012) 

Revisão 

sistemática 

Apesar da existência de estudos 

contraditórios, a utilização de AG-n3 tem 

efeito anti-inflamatório por inibir 

prostaglandinas e leucotrienos, melhorando 

o processo inflamatório da doença. Já os 

probióticos associa-se positivamente as DII 

por contribuir para a redução de bactérias 

patógenas, diminuição de citocinas pró-

inflamatórias e aumento das anti-

inflamatórias. 

FLORA E 

COLABORADORES 

(2006) 

Revisão 

sistemática 

O uso de probióticos confere efeito de 

proteção no sistema imune, e a 

glutamina fornece nutrição aos 

enterócitos, diminuindo assim, 

permeabilidade intestinal e translocação 

bacteriana. 

MARTINS 

(2009) 

Revisão 

sistemática 

Probióticos e glutamina conferem proteção 

a barreira epitelial, protegendo contra 

patógenos, e auxiliando assim, no processo 

de absorção de nutrientes. 

PAIXÃO E 

COLABORADORES 

(2016) 

Revisão 

sistemática 

A microbiota intestinal quando bem 

colonizada, desempenha papel 

importante no sistema imune, conferindo 

proteção ao hospedeiro, para isto, a 

inclusão de prebióticos e probióticos é 

importante para manter a saúde do 

intestino. 
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RIPARDO 

(2016) 

Revisão 

sistemática  

O uso de probióticos pode ser benéfico 

atuando na permeabilidade intestinal, 

contra patógenos e prolongando o tempo 

de remissão da doença. 

SANTOS E 

COLABORADORES 

(2013) 

Revisão 

sistemática 

A utilização de probióticos como o 

ômega-3 demonstra-se um importante 

aliado anti-inflamatório, diminuição de 

sintomas da doença, melhora na 

permeabilidade intestinal, no entanto, 

devem-se realizar mais estudos sobre 

sua utilização e dose diária na DC. 

 

 

 
4 CONCLUSÃO 
 
 Sendo assim, nota-se a necessidade de melhora da resposta imunológica e 
nutricional destes pacientes. Contudo observa-se que a utilização de imunomoduladores 
no tratamento da fase aguda e remissão da DC é contraditório, uma vez que maiores 
estudos em seres humanos fazem-se necessários, considerando-se a particularidade de 
cada paciente, além dos efeitos desses imunonutrientes e suas associações 
medicamentosas.  
 Entretanto, observa-se que a utilização dos mesmos, atua beneficamente na 
reconstituição da barreira epitelial e colonização do intestino, bem como atuação na 
resposta inflamatória, sendo um aliado a prevenção e manutenção do estado catabólico no 
qual o paciente possa encontrar-se. 
 Ainda, o uso de AGCC como o AG-n3 apesar de não possuir estudos evidentes com 
aplicações nas DII, mostra-se favorável a recuperação sintomática e manutenção do estado 
de remissão, já que é agente anti-inflamatório, atuando inclusive na inibição de IL-1. Neste 
sentindo, nota-se a necessidade de maiores estudos sobre sua aplicação na DC, bem como 
dose recomendada, considerando inclusive, sua ingestão através da alimentação. 
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