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INTRODUÇÃO:

A doença de Crohn (DC) e a retocolite ulcerativa (RCU) são doenças inflamatórias intestinais

(DII) que promovem inflamação imunomediada do tecido intestinal. Ambas apresentam períodos de

agudização e remissão e se diferem com relação ao acometimento da mucosa (MARANHÃO; VIEIRA;

CAMPOS, 2015).

A causa da inflamação intestinal nas DIIs ainda é desconhecida, mas evidências científicas

sugerem a presença de fatores genéticos associados a estímulos ambientais, como o padrão alimentar

ocidental. Escolhas alimentares teriam uma ação epigenética na susceptibilidade genética já preexistente

de ter DII (ROSS et. al., 2016; ZHANG; LI, 2014). A ingestão de alimentos fonte de FODMAPs

(oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis), que são carboidratos de

cadeia curta com alta osmolaridade e rápida fermentação pelas bactérias do cólon, pode induzir ou piorar

os sintomas das DII (COX et. al., 2020). Essa influência dos consumo de FODMAPs pôde ser observada

no estudo de Ferreira (2018), em que a uma dieta Low FODMAP proporcionou melhora nos sintomas

das DIIs.

Considerando-se que poucos estudos que investigaram associações entre o consumo de alimentar

e as DIIs, objetivou-se avaliar o consumo habitual de FODMAPs e o perfil inflamatório da dieta de

pacientes portadores de DII, considerando-se o tipo de DII e os estados de ativação e remissão.

METODOLOGIA:
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Estudo observacional, transversal, vinculado a um projeto de mestrado, que avaliou 105

pacientes portadores de DII em seguimento no ambulatório de Doença Inflamatória Intestinal

(HC-UNICAMP), desses, 62 realizaram avaliações de consumo alimentar. Foram incluídos indivíduos

maiores de 18 anos, com DC e RCU, que não estivessem em terapia nutricional, que não fossem

gestantes e/ou que não possuíssem doenças neurológicas que os impossibilitassem de responder a

avaliação do consumo alimentar. Todos os participantes receberam o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido (TCLE) aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas,

CAAE de n. 39030520.8.0000.5404. Os participantes, ao final, receberam um Guia Nutricional para

portadores de DC e RCU, confeccionado para o presente estudo.

Foi realizada anamnese e avaliação clínica para coleta de dados referentes à idade, gênero,

hábitos de vida (tabagismo e etilismo) e os escores clínicos de atividade da doença, como o Índice de

Atividade da Doença de Crohn (IADC) e o MAYO clínico para avaliação da DC e RCU,

respectivamente. A avaliação antropométrica incluiu aferição de peso, altura, IMC, circunferência da

cintura, do quadril e relação cintura-quadril. A avaliação do consumo alimentar foi realizada por meio da

aplicação de dois questionários de frequência alimentar (QFA), sendo o primeiro um QFA curto para

avaliar o consumo de FODMAPs, (Yamashita et al. 2019) e o segundo o Questionário de Frequência

Alimentar validado para a população adulta de São Paulo (SELEM et al., 2014), a partir do qual foram

calculados 30 componentes (energia, gordura, carboidrato, proteína, lipídios, álcool, colesterol, ácidos

graxos trans, ácidos graxos saturados, ácidos graxos mono e polinsaturados, ácidos graxos ômega-3 e 6

totais, ácidos graxos linoléico e linolênico, fibra total, beta-caroteno, eugenol, flavan-3-ol, flavanonas,

flavanóis, flavonas, antocianinas, isoflavonas, vitaminas A, D, E, C, B1, B2, B3, B6, B9 e B12,

magnésio, ferro, zinco, ácido fólico, selênio, alho, cebola, chá verde e preto, café) (SHIVAPPA et al,

2013).. A composição centesimal foi obtida na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA,

2020), Tabela Brasileira de Composição De Alimentos (TACO, 2011), FoodData Central (USDA, 2019),

Tabela Brasileira de Composição de Carotenóides em Alimentos (RODRIGUES-AMAYA, 2008) e

Phenol-Explorer (NEVEU et al, 2010). O cálculo do Índice Inflamatório da Dieta foi realizado com e

sem ajuste para a densidade energética da dieta (OLIVEIRA et al, 2020).

As análises estatísticas foram realizadas no software IBMSPSS 24.0. Para as variáveis

paramétricas foi utilizado o teste t de student para a comparação entre os grupos e para as não

paramétricas foi utilizado o teste de Mann-Whitney. Considerou-se como significante p < 0,05.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Os pacientes com DII estudados apresentaram média de idade de 48 ± 15 anos e predominancia

de DC (55%), sexo feminino (65%) e doença em atividade (58%). A maioria era de não fumantes (73%)

e 57% relataram o consumo < 20 gramas de etanol por dia. O IMC médio foi de 26 ± 7 kg/m² para toda a
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amostra e as médias de circunferência da cintura apontaram níveis aumentados para mulheres em relação

aos homens, considerando-se os pontos de corte para estas variáveis utilizados na prática clínica.

Tabela 1 – Caracterização clínica dos pacientes portadores de DII estudados

Variáveis
Amostra total

(n= 62)
Doença de Crohn

(n = 34)
Retocolite Ulcerativa

(n = 28)
Tipo de doença DC (n / %) 34 / 55

RCU (n / %) 28 / 45
Sexo Mulher (n / %) 40 / 65 20 / 59 20 / 71

Homem (n / %) 22 / 36 14 / 41 8 /  29
Idade (anos) 48 ± 15 48 ± 16 47 ± 14
Tempo de doença (anos) 13 ± 10 13 ± 11 13 ± 8
Atividade endoscópica da doença Sem Atividade (n / %) 26 / 42 13 / 38 13 / 46

Com Atividade (n / %) 36 / 58 21 / 62 15 / 54
Tabagismo Não Fumante (n / %) 45 / 73 21 / 62 24 / 86

Fumante (n / %) 4 / 7 4 / 12 0 / 0
Ex fumante (n / %) 13 / 21 9 / 27 4 / 14

Etilismo Não etilista (n / %) 24 / 39 11 / 32 13 / 46
< 20g etanol dia (n / %) 35 / 57 20 / 59 15 / 54
> 20g etanol dia (n / %) 2 / 3 2 / 6 0 / 0
Ex etilista (n / %) 1 / 2 1 / 3 0 / 0

IMC (Kg/m²) 26 ± 7 27 ± 8 26 ± 4
Circunferência da cintura (cm) Mulher 95 ± 13 99 ± 15 92 ± 10

Homem 97 ± 13 97 ± 13 96 ± 14
Circunferência do quadril (cm) 97 ± 14 95 ± 16 99 ± 11
Relação cintura-quadril Mulher 0,99 ± 0,14 1,05 ± 0,13 0,93 ± 0,12

Homem 1.01 ± 0,17 1,03 ± 0,18 0,99 ± 0,15
DC: Doença de Crohn.  RCU:Retocolite Ulcerativa.  DII: Doenças inflamatórias intestinais. IMC: Índice de massa corporal

Na comparação do consumo alimentar entre pacientes com DC e RCU não foi observada

diferença estatisticamente significante para o consumo de FODMAPs e em relação ao índice

inflamatório da dieta (IID) (p>0,05, Tabela 2). A amostra estudada apresentou IID médio de 1,32 ± 1,98,

com valores mínimos e máximos de -2,67 e 6,27, respectivamente, o que indica a predominância de uma

dieta com perfil pró-inflamatório na média, pois valores negativos de IID indicam dieta anti-inflamatória

e positivos dieta pró-inflamatória. O consumo de calorias, proteína, gordura total e gordura trans foi

maior nos pacientes portadores de DC em comparação com os pacientes com RCU (p < 0,05 para todos).

Neste grupo, o número de homens foi maior, o que pode ter contribuído para estes achados. Além disso,

as mulheres portadoras de DC também apresentaram médias mais elevadas de circunferência da cintura.

Não houve diferença estatisticamente significante para o consumo alimentar nas comparações segundo

a presença de atividade e remissão da doença (p>0,05 para todos, Tabela 3).

Tabela 2 - Caracterização do consumo alimentar de pacientes portadores de DII estudados.

Amostra total
(n = 62)

Doença de Crohn
(n = 34)

Retocolite
Ulcerativa
(n = 28)

p

FODMAPs
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Frutose (g) 0,27 (0,08 – 0,73) 0,37 (0,07 – 0,79) 0,22 (0,09 – 0,60) 0,703
Poliol (g) 0,27 (0,10 – 0,59) 0.25 (0,05 – 0,80) 0,28 (0,12 – 0,51) 0,766
Lactose (g) 2.77 (0,59 – 8,60) 2,66 (0,59 – 8,60) 2,90 (0,74 – 9,46) 0,799
Oligossacarídeos (g) 1,05 (0,61 – 1,40) 0,90 (0,54 – 1,41) 1.07 (0,69 – 1,37) 0,661
IID 1.32 ± 1,98 0,91 ± 2,00 1.81 ± 1,87 0,074
E-IID 1.4 ± 1,3 1.34 ± 1,21 1.40 ± 1,34 0,866
Energia (Kcal) 2338,1 ± 969,7 2563,2 ± 1131,7 2064,7 ± 646,4 0,043
Proteína (g) 108,5 ± 54,9 121,4 ± 58,4 92,8 ± 46,7 0,040
Gordura (g) 64,0 ± 35,4 73,2 ± 42,0 53,0 ± 21,0 0,024
Ácidos graxos ômega 3 (g) 0,69 ± 0,41 0,76 ± 0,50 0,60 ± 0,25 0,117
Ácidos graxos ômega 6 (g) 8,1 ± 5,5 9,24 ± 6,71 6.7 ± 3,2 0,073
Gordura saturada (g) 2,0 ± 1,8 2,3 ± 2,1 1.8 ± 1,3 0,038
Gordura trans (g) 18,7 (13,8 – 26,9) 22,2 (14,7 – 29,7) 16,4 (13,3 -  25,1) 0,506
Gordura monoinsaturada (g) 23,2 ± 13,4 26,84 ± 15,79 18.8 ± 8,2 0,017
Gordura poliinsaturada (g) 10,6 ± 7,5 12,1 ± 9,3 8.8 ± 3,7 0,077
Carboidrato (g) 313,6 ± 140,7 334,6 ± 163,4 288,1 ± 104,0 0,198
Fibras (g) 27,9 ± 12,3 29,1 ± 13,9 26,5 ± 10,2 0,420

Tabela 3 - Comparação do consumo alimentar segundo atividade endoscópica da DII na amostra
estudada.

Atividade endoscópica da doença
Sem atividade (n = 26) p Com atividade (n = 36)

Frutose (g) 0,27 (0,08 – 0,79) 0,831 0.27 (0,07 – 0,67)

Poliol (g) 0,27 (0,11 – 0,60) 0,943 0,37 (0,93 – 0,55)

Lactose (g) 2,63 (0,59 – 3,56) 0,189 3,95 (0,74 – 10,98)

Oligossacarídeos (g) 1.02 (0,73 – 1,41) 0,400 1,04 (0,59 – 1,32)

IID 0,94 ± 1,96 0,206 1.59 ± 1,97

E-IID 1,32 ± 1,44 0,804 1,40 ± 1,13

Energia (Kcal) 2407,10 ± 808,68 0,638 2288,27 ± 1.079,71

Proteína (g) 111,56 ± 47,71 0,714 106,32 ± 60,18

Gordura (g) 63,95 ± 24,47 0,982 64,15 ± 41,89

Ácidos graxos ômega 3 (g) 0,68 ± 0,26 0,930 0,69 ± 0,49

Ácidos graxos ômega 6 (g) 7.82 ± 3,62 0,738 8,30 ± 6,62

Gordura saturada (g) 2.06 ± 1,38 0,919 2.07 ± 2,02

Gordura trans (g) 23,75 (13,99 – 28,49) 0,480 17,56 (13,72 – 24,46)

Gordura monoinsaturada (g) 23,15 ± 10,33 0,983 23,22 ± 15,45

Gordura poliinsaturada (g) 10,22 ± 4,37 0,735 10,88 ± 9,12

Carboidrato (g) 326,58 ± 125,64 0,540 304,16 ± 151,62

Fibras (g) 28,15 ± 10,44 0,891 27,71 ± 13,66
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O presente estudo apresenta limitações como o delineamento transversal, que não possibilita

inferir causalidade e o baixo número de pacientes que aceitaram participar da etapa de avaliação do

consumo alimentar, enfraquecendo o poder estatístico das análises.

CONCLUSÕES:

O consumo alimentar de FODMAPs e o índice inflamatório da dieta não diferiu entre os

portadores de DC e RCU e segundo o  status de ativação ou remissão da doença.
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