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Resumo 

A anemia na Doença de Crohn é uma das manifestações extraintestinais mais comuns, afetando  negativamente a 

qualidade de vida dos pacientes. Sendo assim, o manejo da anemia se faz necessário e novas preparações têm 

surgido para aumentar o estoque de ferro e o nível de hemoglobina. O presente estudo retrospectivo avaliou 14 

pacientes com DC que receberam a carboximaltose férrica (CF), permitindo a distribuição de ferro em alta dose, de 

forma controlada e segura para tratar a anemia. Os resultados encontrados foram discutidos, avaliando a eficácia 

desse medicamento no manejo da doença. 

 

Palavras-chave:  

doença de Crohn, anemia, carboximaltose férrica. 

 

Introdução 
    
   A doença de Crohn (DC) é caracterizada pela 
inflamação crônica do intestino. Dentre os vários 
sintomas, a anemia é considerada uma das mais 
comuns e deve ser tratada precocemente, pois a 
deficiência de ferro pode ter efeito sistêmico. 
Comparado à ingestão oral, a administração intravenosa 
apresenta uma resposta melhor, como aumento do nível 
da hemoglobina e de ferro. Novas preparações têm 
surgido como terapia, como a carboximaltose férrica 
(CF), que permite distribuição de ferro em alta dose, de 
forma controlada e segura.  
  O objetivo do trabalho é avaliar os dados clínicos, 
epidemiológicos e laboratoriais de pacientes antes e 
após o tratamento com CF. 
 
 

Resultados e Discussão 
   
   Estudo retrospectivo em que foram avaliados dados de 
14 pacientes, acompanhados no Ambulatório de 
Doenças Inflamatórias Intestinais do Gastrocentro da 
UNICAMP, que receberam CF para o tratamento da 
anemia associada à DC. Todos os pacientes eram 
refratários a ferripolimaltose 100g e uma paciente não 
fazia uso de medicação para DC. As aplicações de CF 
foram quinzenais e as dosagens de ferritina, 
hemoglobina e da proteína C reativa (PCR) foram 
avaliadas e expressas em mediana com valores 
máximos e mínimos. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da UNICAMP, sob o CAAE 
56915516.6.0000.5404.  
   Os níveis séricos de hemoglobina apresentaram 
aumento significativo em todos os pacientes após a 
aplicação de CF (p<0,001). Analogamente, os níveis 
séricos de ferritina e ferro aumentaram após a aplicação 
de CF, (p=0,01) e (p=0,03) respectivamente.  
De acordo com a casuística encontrada, não houve 
relação entre o tempo de evolução da doença e os 
níveis séricos de hemoglobina e ferritina. No estudo, não 
há nenhuma correlação entre o local de acometimento 
da DC e os níveis baixos de hemoglobina. 

   O tratamento da anemia se mostra indispensável no 
manejo terapêutico dos pacientes com DC, haja vista o 
impacto negativo que os baixos níveis de hemoglobina 
(Hb) tem na qualidade de vida desses indivíduos. A 
atividade da DC aumenta os níveis de citocinas 
próinflamatórias, o que altera a eritropoiese e agrava a 
anemia. Os baixos níveis de Hb correlacionam-se 
diretamente com a atividade da DC, avaliada através do 
índice de atividade de doença de Crohn (IADC) e do 
nível da PCR1. A escolha da droga e da via de 
administração são essenciais para diminuir o déficit dos 
níveis de Hb e ferritina, sendo a via intravenosa a mais 
eficaz no tratamento da anemia grave (Hb <10g/dL) em 
pacientes com intolerância ou resposta inadequada à 
suplementação oral2. Essa via de administração permite 
um aumento rápido dos níveis de Hb e ferritina, 
refletindo o reabastecimento do estoque de ferro. 
 
 

Conclusões 
   
   Pode-se afirmar que a CF se mostrou eficaz na 
melhora da anemia em curto período de tempo nos 
pacientes que apresentam doença de Crohn em 
atividade, resultando em uma melhora na qualidade de 
vida. 
____________________ 
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