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Dores abdominais, diarreia, intestino preso, sangue 
ou catarro nas fezes podem ser indicativos de 
alguma doença do intestino.

Constipação Intestinal, também chamada de prisão de ven-
tre, é uma doença bastante comum em nosso meio, carac-
terizada quando o paciente evacua menos de três vezes por 
semana, ou apresenta fezes muito endurecidas, com dificul-
dade ou esforço para eliminação da mesma ou sensação de 
que não evacuou completamente.

Doença Diverticular dos Cólons ou Diverticulose é a pre-
sença de divertículos nos cólons, sem necessariamente 
provocar sintomas. Os divertículos são herniações, uma 
espécie de pequenas bolsas, da mucosa intestinal. As ta-
xas de diverticulose aumentam com a idade e podem ter 
relação com a constipação e também com a diarreia. A 
diverticulose pode estar associada a quadros de dor ab-
dominal, alteração do hábito intestinal, gases e disten-
são abdominal.

Diverticulite é uma complicação da Doença Diverticular em 
que ocorre uma inflamação dos divertículos e pode haver dor 
abdominal, febre, distensão abdominal, náuseas, vômitos, per-
da do apetite, parada de eliminação de gases ou diarreia. Pa-
cientes nesta condição necessitam de atendimento de urgência 
em pronto-socorro.

As Doenças Inflamatórias Intestinais apresentam uma inflamação 
crônica no intestino e cursam com momentos de intensificação dos 
sintomas e períodos de acalmia. São elas a Doença de Crohn e a Reto-
colite Ulcerativa.

A Doença de Crohn pode se localizar em qualquer área do 
tubo digestivo, da boca ao ânus e os sintomas podem variar 
de acordo com o local inflamado e a natureza das lesões: 
diarreia, dor abdominal, febre e perda de peso, podendo 
ainda apresentar fístulas, estreitamentos do intestino, ane-
mia, retardo do crescimento, etc.

A  Retocolite Ulcerativa é uma inflamação crônica que 
compromete exclusivamente o reto e o intestino grosso 
(cólon). Pode cursar com dor abdominal, diarreia e san-
gramento, e, mais raramente, com câncer.

Na presença de sintomas intestinais é importante ouvir 
a opinião de um médico especialista, como gastroente-
rologista ou proctologista. O Iamspe tem profissionais 
habilitados para esse atendimento, métodos para o 
diagnóstico e capacidade para o tratamento.

A Síndrome do Intestino Irritável se caracteriza por dor ou des-
conforto abdominal associado a uma alteração do hábito intesti-
nal (constipação ou diarreia ou alternância dos dois), sem que se 
evidenciem alterações estruturais no intestino (sem alterações nos 
exames laboratoriais, colonoscopia ou exames radiológicos).

Sempre manter uma dieta saudável e rica em fibras;
Evitar o sedentarismo com exercícios físicos, moni-
torados ou  orientados por profissionais, três a qua-
tro vezes por semana;
Emagrecer se estiver acima do peso;
Beber bastante líquido (em média, dois litros de 
água por dia).
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