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MAIO É O MÊS DA DOENÇA INFLAMATÓRIA 
INTESTINAL, MAIS CONHECIDA COMO DII

Descubra se você ou alguém próximo tem os sintomas de DII.

Juntos podemos conscientizar o mundo e lutar em prol dos 
pacientes com a Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa. 

Dez milhões de pessoas no mundo vivem diariamente com essas 
doenças digestivas crônicas, geralmente debilitantes. No dia 19 
de maio foi instituído o World IBD Day (Dia Mundial da Doença 
Inflamatória Intestinal).  
  
O Brasil juntamente com os outros países mobilizarão a 
consciência mundial para essas doenças, que estão se tornando 
comuns e, no entanto, ainda são pouco compreendidas.

Esta campanha tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade 
e parlamentares promovendo maior conscientização e melhoria 
na qualidade de vida dos nossos pacientes. Este mês será marcado 
também  com caminhadas, palestras, simpósios, distribuição de 
informativos, campanhas na mídia, etc.

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS

As DIIs, isto é, as Doenças Inflamatórias Intestinais, abrangem a 
Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa — duas doenças 
digestivas graves e crônicas que afetam cinco milhões de pessoas 
no mundo todo. A doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa 
atingem diretamente o sistema 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 
compreendidos em seu sofrimento crónico, com o qual têm 
que conviver, todos os dias de suas vidas. 



SOBRE AS DIIs 

Dez milhões de pessoas em todo o mundo vivem com doença de 
Crohn e Retocolite ulcerativa, duas Doenças Inflamatórias 
Intestinais. Nos Estados Unidos , 1,4 milhões de  norte americanos 
têm Crohn ou Retocolite. Dentre eles, 150 mil são crianças. 
  
• 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. 

• Processo 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 a 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 US$ 1,26 bilhões de dólares anuais 
são gastos, direta ou indiretamente, com essas doenças nos 
Estados  Unidos.



MANIFESTE SEU APOIO, AUMENTE ASSIM A 
VISIBILIDADE DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 
INTESTINAIS, POUCO COMPREENDIDAS OU 
DESCONHECIDAS PELO PÚBLICO EM GERAL.

Ajude a divulgar o Dia Mundial das DIIs em todo o planeta

www.worldibdday.org   |   www.maioroxo.com.br

Investidor Social

Poste hoje uma mensagem 
de esperança no 
Twitter: twitter.com/abcdsp
Facebook.com/abcd.org.br
Instagram.com/abcd.org.br

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