
VOCÊ TAMBÉM TEM PERDIDO 
MOMENTOS ESPECIAIS POR
CAUSA DO SEU INTESTINO?

Perdeu sua entrevista
de emprego.

Não conseguiu ir almoçar 
com seu namorado.

Não apareceu no 
aniversário do pai.

Parceiros do Dia Mundial das DII: 

Alameda Lorena 1.304
8 Andar – Cjto. 802 
CEP: 01424-001
São Paulo / SP

Tel.: (11) 3064-2992
secretaria@abcd.org.br

www.abcd.org.br

Manifeste seu apoio, aumente assim a 
visibilidade das doenças digestivas crônicas, 
pouco compreendidas ou desconhecidas pelo 
público em geral.

Visite nossa página na web: www.abcd.org.br
e acesse o conteúdo educativo e os recursos para pacientes.

Realização: Apoio:

Se você está com:
• Dores abdominais recorrentes
• Diarreia frequente
• Sangramento nas fezes
Você pode ter diagnóstico de Doença Inflamatória Intestinal (DII).

DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL (DII) TEM TRATAMENTO.

PROCURE UM
MÉDICO



MAIO É O MÊS DA DOENÇA 
INFLAMATÓRIA INTESTINAL, 
MAIS CONHECIDA COMO DII
Descubra se você ou alguém próximo tem os sintomas de DII.

Doenças Inflamatórias Intestinais 

SOBRE A DOENÇA DE CROHN 
E RETOCOLITE ULCERATIVA 

Juntos podemos conscientizar o mundo 
e lutar em prol dos pacientes com a Do-
ença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. 
Cinco milhões de pessoas no mundo 
vivem diariamente com essas doenças 
digestivas crônicas, geralmente debilitan-
tes. O dia 19 de maio foi instituído como 
o Dia Mundial da Doença Inflamatória 
Intestinal (World IBD Day).    
O Brasil, juntamente com os outros 
países, mobilizará a consciência mundial 
para essas doenças, que estão se tor-

nando comuns e, no entanto, ainda são 
pouco compreendidas.
Esta campanha tem o objetivo de cha-
mar a atenção da sociedade e parla-
mentares, promovendo maior conscien-
tização e melhoria na qualidade de vida 
dos nossos pacientes. Este mês será 
marcado também com caminhadas, 
palestras, simpósios, distribuição de 
informativos, campanhas na mídia, entre 
outras atividades. Para mais informações 
acesse www.abcd.org.br/maioroxo. • A doença de Crohn pode inflamar qualquer porção do sistema digestivo. A 

Retocolite Ulcerativa atinge o cólon (intestino grosso) e o reto. 
• Os sintomas são: diarreia persistente, cólica abdominal, sangramento retal e 
fadiga. 
• O processo do diagnóstico de Crohn ou de Retocolite pode complicar e 
levar muitos anos para ser concluído. 
• A incidência das doenças vem aumentando regularmente nos últimos 50 
anos — particularmente em crianças e jovens adultos. 
• O diagnóstico em crianças acontece, em média, na idade de 12 anos. Essas 
crianças são vulneráveis a atrasos no crescimento. 
• Crohn e Retocolite geralmente  produzem um forte impacto na qualidade de 
vida pela continuidade dos sintomas, redução na capacidade de trabalho, estigma 
social, acessibilidade a sanitários, dificuldade na intimidade física e limitações nas 
escolhas profissionais. 
• A natureza imprevisível dessas doenças digestivas dolorosas e debilitantes 
causa um impacto importante sobre a sociedade e a economia: segundo a 
Associação Americana de Gastroenteorologia, mais de R$ 1,26 bilhões de dólares 
anuais são gastos, direta ou indiretamente, com essas doenças nos Estados  
Unidos.

As DII, isto é, as Doenças Inflamató-
rias Intestinais, abrangem a Doença de 
Crohn e a Retocolite Ulcerativa — duas 
digestivas graves e crônicas que afetam 
cinco milhões de pessoas no mundo 
todo. A doença de Crohn e a Retocolite 
Ulcerativa atingem diretamente o sis-
tema digestivo e causam inflamações 

no tecido intestinal, formando feridas e, 
facilmente, provocando sangramentos. 
Essas doenças não têm cura ou causa 
conhecida. Socialmente, os pacientes 
com DII ainda são pouco compreendi-
dos em seu sofrimento crônico, com o 
qual têm que conviver, todos os dias de 
suas vidas.  
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Doença de Crohn e Retocolite ulcerativa


