
O  SERVIZO  DE  DIXESTIVO  ABORDOU  OS  ASPECTOS  PSICOLÓXICOS  DOS
PACIENTES CON ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL

• Organizou unha xornada de debate ao redor das implicacións emocionais
dos pacientes 

• Os  especialistas  consideran  que  o  factor  psicolóxico  do  enfermo  é
fundamental á hora de afrontar estas patoloxías

• O CHUVI ten rexistrados uns 1.600 pacientes diagnosticados de EII na Área
Sanitaria de Vigo, dos que entre 800 e 900 necesitan revisións periódicas

Vigo,  17  de  decembro  de  2019.-  O  servizo  de  Aparello  Dixestivo  do  Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) organizou unha xornada de debate sobre os
aspectos psicolóxicos nos pacientes con Enfermidade Inflamatoria Intestinal (EII). Un
acto dirixido sobre todo aos propios enfermos no que se abordou a importancia da
expresión emocional do paciente, unha vez que é diagnosticado con algunha destas
enfermidades inflamatorias.

Na xornada colaboraron tanto a Unidade de
EII do servizo de Aparello Dixestivo como a
Unidade de Interconsulta e Enlace do servizo
de Psiquiatría.  Ademais  de  profesionais  do
CHUVI asistiron máis de 40 persoas. Entre
elas,  representantes  da  Asociación  de
Enfermos  de  Crohn  e  Colite  Ulcerosa
(ACCU) e da Escola Galega de Saúde para
cidadáns do Sergas.

Os especialistas coincidiron en que o factor
psicolóxico  do  enfermo  é  un  elemento  de
suma importancia á hora de encarar este tipo
de patoloxías.

Este  aspecto  cobra  unha  maior
transcendencia sobre todo nun momento en
que  aumenta  a  prevaleza  deste  tipo  de
enfermidades e con pacientes cada vez máis
novos, coa carga emocional que iso implica.

O doutor Vicent Hernández, gastroenterólogo que coordinou a xornada, afirmou que "o
contacto cos pacientes fóra das consultas é moi  diferente e enriquecedor,  as súas
inquietudes xeran novas ideas e propostas de mellora da asistencia que prestamos".

Aumento da prevaleza
A EII inclúe fundamentalmente a Enfermidade de Crohn e a Colite Ulcerosa. Ámbalas
dúas son enfermidades inflamatorias crónicas que afectan ao aparello 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 CHUVI  ten  rexistrados  a  1.600  pacientes  na  Área  Sanitaria  de  Vigo  que  están
diagnosticados de Enfermidade Inflamatoria Intestinal. Os profesionais alertan que a
súa incidencia está a aumentar, polo que é necesario estar moi atentos á súa evolución
sobre todo en persoas con uns 40 anos de idade ou menos. A Unidade de EII mantén
activos, é dicir en revisións periódicas e controis, entre 800 e 900 destes enfermos.

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
no tempo para evitar os danos estruturais e as complicacións que se poden producir se
a enfermidade mantense activa. 

Os pacientes poden precisar tratamentos crónicos, ingresos hospitalarios ou cirurxías e
todo iso pode incidir na súa calidade de vida. De aí xorde a importancia do aspecto
emocional e psicolóxico do paciente.


