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Relato de Caso 

J.F.M.B, 19 anos, admitido em 04/03/2019 com quadro de dor abdominal difuso iniciado há 1 
hora da admissão, diagnosticado com doença de Crohn em atividade conforme avaliação da 
equipe da gastroenterologia, previamente portador de depressão. Coletada história clínica e 
nutricional com paciente e familiares, que relataram início da investigação da D.de Crohn em 
agosto de 2018 após dor abdominal intensa. Apresentou internação hospitalar com queixa álgica 
em janeiro de 2019, sendo submetido a 2º biopsias, concluindo diagnóstico no fim deste mesmo 
mês, com registro em prontuário de episódios de suboclusões intestinais devido a estenose 
inflamatória. Relatou que em janeiro apresentou perda ponderal de 7kg em 10 dias (PPR 11%), 
alegando que associado a perda ponderal apresentava quadro de hiperfagia. Realizou TC de 
abdome antes da internação, sem achados significativos, em 05/03 realizou nova TC com 
contraste que evidenciou moderada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal e 
surgimento de pneumoperitônio, sendo encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico na 
madrugada de 06/03 após avaliação da coloproctologia. Em laparotomia foi identificado 
perfuração de íleo terminal e apendicite com necrose da ponta de apêndice, sendo então 
submetido a apendicectomia e ileostomia terminal sem preservação da válvula íleo cecal, 
removido seguimento comprometido pela doença de Crohn e confeccionado ileocolectomia.  
Neste mesmo dia EMTN foi acionada, e optado por iniciar NPT devido risco nutricional e jejum 
desde admissão. Paciente cursou com boa resposta no pós operatório, sendo iniciada dieta via 
oral líquida de prova e progredida após avaliação da tolerância. Introduzido suplemento 
alimentar via oral com fórmula imunomoduladora dia 08/03 com 2 unidades ao dia, e desmame 
de NPT em 09/03. Teve alta da UTI em 07/03, permanecendo sob os cuidados da clínica cirúrgica 
e médica, em monitoramento do débito da ileostomia, tolerância à via oral e suplementação e 
conclusão do tratamento medicamentoso. Durante toda internação foi visitado diariamente 
pela equipe de nutrição, utilizou fórmula imunomoduladora, com substituição da fórmula por 
outra hipercalórica e hiperproteica em 13/03 devido queixa do sabor da suplementação que 
cursava com baixa adesão. Fez uso de 3 unidades de fórmula hipercalórica e hiperproteica até a 
alta hospitalar em 19/03, com boa adesão e boa aceitação da dieta via oral de consistência 
branda. Ao longo da internação foi possível monitorar estado nutricional, e apesar da 
intervenção nutricional o paciente apresentou durante a internação perda ponderal de 2,5%, 
porém dinamometria dentro da normalidade (Direita: 43,4kg | Esquerda: 40,4kg). Paciente teve 
alta hospitalar com orientação de consumo da suplementação e orientação de alimentação via 
oral, orientado ainda sobre a importância do acompanhamento nutricional ambulatorial, 
visando a manutenção e recuperação com ênfase na melhora da qualidade de vida e preparo 
para reconstrução intestinal.  

Antropometria: 

Altura referida 1,82m 

Peso usual: 62kg IMC:18,7 kg/m² 



Peso referido Janeiro/2019: 55kg IMC: 16,6 kg/m² 
Peso aferido 04/03: 52kg IMC:15,6 kg/m² 
Peso aferido 15/03:51,4kg IMC:15,5 kg/m² 
Peso aferido 18/03: 50,7kg IMC: 15,3 kg/m² 
Dinamometria 08/03: Direita: 43,4kg | Esquerda: 40,4kg 

 


