
O  CHUVI  TEN  REXISTRADOS  A  1.600  PACIENTES  DA  ÁREA  DE  VIGO
DIAGNOSTICADOS DE ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL

• A  EOXI  de  Vigo  celebrou  o  Día  Mundial  destas  patoloxías,  que  inclúen
fundamentalmente a Enfermidade de Crohn e a Colite Ulcerosa

• Son enfermidades crónicas que non teñen cura polo que o principal obxectivo
asistencial é conseguir a ausencia de síntomas e as posibles complicacións

• O servizo de Dixestivo dispón dunha Unidade de Atención Integral no Hospital
Álvaro Cunqueiro

Vigo, 23 de maio de 2018. O Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) ten
rexistrados  a  1.600  pacientes  na  área  sanitaria  viguesa  que  están  diagnosticados  de
Enfermidade Inflamatoria Intestinal (EII). Estes datos foron dados a coñecer hoxe polos
especialistas con motivo da celebración do Día Mundial de concienciación cidadá sobre
esta patoloxía.

No Hospital Álvaro Cunqueiro está situada a Unidade de Atención Integral, que depende do
servizo de Dixestivo, “que trata de abarcar o manexo íntegro destes pacientes en todas as
súas vertentes, esperando que o seu futuro sexa máis doado”, afirma o doutor Santos
Pereira,  responsable  da  unidade,  que  recalca:  “Mantemos  o  rexistro  de  pacientes
actualizado (rexistro  Eneida) no que figuran os que teñen maior gravidade ou maiores
necesidades de tratamento”.

A  EII  inclúe  fundamentalmente  á  enfermidade  de  Crohn  e  á  Colite  Ulcerosa.  Son
enfermidades  inflamatorias  crónicas  que  afectan  ao  tubo  dixestivo  con  períodos  de



actividade  e  períodos  de  remisión.  Ademais  dos  síntomas  dixestivos,  poden  aparecer
tamén manifestacións articulares, na pel e noutros órganos como os ollos e o fígado.

O  síntoma  principal  en  ambas  enfermidades  é  a  diarrea  que  pode  acompañarse  de
rectorraxia  (sangue  nas  feces),  principalmente  na  Colite  Ulcerosa.  Noutras  ocasións  o
síntoma é dor abdominal, anemia, perda de peso, febre e atraso do crecemento nos nenos.
Ante estes síntomas póñense en marcha o máis rápido posible os estudos que permiten
facer o diagnóstico.

A EII non ten cura tal como enténdese o concepto de curación. O obxectivo do tratamento
é lograr a remisión (ausencia de síntomas) o máis rápido posible e mantela o máximo
posible para evitar os danos estruturais e as complicacións que se irán producindo sempre
que a enfermidade se mantén activa.

Se a enfermidade non se diagnostica ao seu debido tempo e non se logra controlar a súa
actividade  co  tratamento,  progresivamente  leva  a  danos  estruturais  e  funcionais  do
aparello dixestivo que xeran finalmente incapacidades. Non hai un tempo determinado para
que se produzan os danos.

De feito tanto a Enfermidade de Crohn como a Colite Ulcerosa son crónicas e non exentas
de gravidade, que determinan perda de calidade de vida. Necesitan tratamentos tamén
crónicos, ingresos hospitalarios e, no seu caso, cirurxías.

Recomendacións e detección precoz
O doutor Pereira Bueno considera que para a detección precoz “a presenza de síntomas é
importante, pero tamén a sospeita dos médicos; hai tempo, o diagnóstico da enfermidade
demorábase mesmo en anos porque os médicos non pensaban nese diagnóstico, pero
hoxe en día a demora diagnóstica é moi curta porque a información médica é moi ampla e
dispoñemos de unidades de atención integral  onde nos encargamos de diagnosticar  e
manexar a estes pacientes”.

Aos propios enfermos, o doutor Santos Pereira, recoméndalles “como a calquera paciente,
coidados (autocuidado), compartir  as súas dúbidas co seu médico e ser adherente aos
tratamentos”.

Profesionais  sanitarios do CHUVI  realizaron unha enquisa  entre os  cidadáns que esta
mañá atopábanse na zona de consultas externas do Álvaro Cunqueiro, para avaliar o grao
de coñecemento da poboación sobre a EII.


