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DOENÇA 
DE BEHÇET
O que precisa saber

É uma doença rara, crónica, que resulta 
de um distúrbio do sistema imunitário que 
começa a “atacar” o próprio organismo.

Inclui-se no grupo das doenças que 
causam inflamação dos vasos sanguíneos 
do organismo (vasculites), podendo  
afetar vasos de diferentes dimensões, 
arteriais ou venosos. Pode manifestar- 
-se em diversos órgãos: mucosas, pele, 
articulações, olhos, sistema digestivo, 
cérebro... 

O seu nome é em honra do 
dermatologista turco Hulusi Behçet 
que, em 1937, descreveu uma tríade de 
sintomas consistindo em úlceras orais, 
genitais e inflamação ocular. 

A causa é desconhecida. Alguns fatores 
genéticos (ex. gene HLA-B51) e ambientais 
parecem estar envolvidos, no entanto 
a doença familiar é incomum e nenhum 
padrão de transmissão pais-filhos está 
estabelecido.

Não se trata de uma doença contagiosa.

Qualquer pessoa pode ser afetada,  
no entanto, é mais comum nos adultos 
jovens (20-30 anos). 

É igualmente comum em homens  
e mulheres.

A doença tem uma distribuição mundial, 
sendo mais comum na área da antiga 
Rota da Seda (Turquia, Japão.)
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Esta doença pode afetar vários órgãos, sendo que os 
sintomas podem variar de paciente para paciente e de 
acordo com área do corpo afetada.

A doença evolui por surtos, com fases sem sintomas 
alternadas com períodos com queixas. 

O tratamento depende do órgão 
afetado e da gravidade da doença. 

Quando existem manifestações 
mucocutâneas (boca, pele, genitais), 
os corticóides de aplicação local e/ou 
a colchicina devem ser utilizados. Em 
casos resistentes, os corticóides orais 
ou outros fármacos imunossupressores, 
que diminuem a atividade excessiva 
do sistema imunitário (ex. metotrexato, 
azatioprina, talidomida), podem ser 
necessários. 

No caso de manifestações 
ameaçadoras da vida, como por 
exemplo, no caso do envolvimento 
do sistema nervoso central, pode 
ser necessário utilizar altas doses 
de corticóides e imunossupressores 
potentes, como a ciclofosfamida e 
fármacos biotecnológicos.

Algumas manifestações da 
doença podem ser dolorosas e 
incapacitantes, no entanto, a 
maioria das pessoas leva uma vida 
normal. Mesmo sendo uma doença 
crónica e sem cura conhecida até 
à data, existem vários tratamentos 
disponíveis capazes de controlar a 
doença e as suas manifestações.

O tratamento deve ser instituído o 
mais precocemente possível e deve 
ser ajustado ao doente, com base 
nas suas manifestações clínicas, 
dado que, as formas mais graves da 
doença envolvem o sistema vascular 
pulmonar e o sistema nervoso central 
e podem ser fatais.

Não existe um teste de diagnóstico 
específico para a Doença de Behçet.

O seu diagnóstico baseia-se nas 
manifestações clínicas, ou seja, o 
diagnóstico é clínico, sendo essencial o 
papel do Reumatologista. 

Para avaliar a extensão da doença podem 
ser solicitados exames complementares 
de diagnóstico para avaliar a extensão da 
doença (ex. ecocardiograma, endoscopia 
digestiva alta e colonoscopia, TAC/
Ressonância magnética crânio-encefálica).

Úlceras na boca (aftas): pequenas lesões 
arredondadas, únicas ou múltiplas, 
dolorosas, com fundo esbranquiçado. 
Duram até três semanas.

Úlceras genitais: mais frequentes no escroto 
e na vulva. Costumam ser dolorosas, mais 
profundas e podem deixar cicatrizes.

Pele: podem surgir vários tipos de lesões 
– pseudofoliculite (lesões com pús), lesões 
acneiformes (semelhantes às lesões de 
acne). 

Poderão também aparecer nódulos 
inflamatórios, dolorosos, avermelhados, 
localizados geralmente nas pernas  
– eritema nodoso.

Olho: inflamação no olho – uveíte.  
Os sintomas incluem olho vermelho, dor 
ocular e visão turva. 

A inflamação dos vasos da retina  
(vasculite retiniana) é uma complicação 
grave da doença.

Articulações: pode provocar dores 
articulares (artralgias) e inflamação das 
articulações (artrite). 

As articulações mais frequentemente 
afetadas são os cotovelos, punhos, 
joelhos e tornozelos. As deformidades das 
articulações são raras.

Sistema vascular: pode afetar as 
veias das pernas, com a formação de 
trombos (tromboflebite ou trombose 
venosa profunda); e as artérias, 
resultando em dilatações dos vasos 
(aneurismas). 

Quando os vasos pulmonares são 
afetados pode ser potencialmente 
grave e causar quadro de tosse, 
dor torácica, falta de ar (dispneia) e 
expetoração com sangue (hemoptise).

Sistema nervoso: pode afetar as 
membranas que revestem o cérebro 
(meninges) e causar quadros de 
meningite, ou ainda provocar lesões 
do cérebro ou levar à formação de 
trombos nas artérias e veias cerebrais. 

Estes quadros manifestam-se por 
dores de cabeça, desorientação, febre 
e alterações da coordenação ou da 
fala, perda de força ou outros sintomas 
neurológicos, dependendo da região 
do cérebro afetada. 

COMO SE TRATA?

 QUAL É O PROGNÓSTICO?
COMO SE DIAGNOSTICA?

Deve-se evitar a ingestão de produtos alimentares 
que facilitem o aparecimento das aftas e, na fase 
aguda evitar alimentos ácidos e cítricos. 

Se sentir alterações da visão (visão turva), ou sinais 
de inflamação ocular (olho vermelho doloroso), deverá 
dirigir-se de imediato ao hospital para ser observado 
por oftalmologia.

De igual forma, caso apresente outros sinais de alarme, 
como por exemplo, febre de origem inexplicada, 
perda de peso persistente, falta de ar, alterações 
da coordenação e força muscular, deve procurar 
assistência médica rapidamente.

QUAIS OS CUIDADOS           
A TER?

Deverá haver uma referenciação precoce para o 
Serviço de Reumatologia do Hospital da sua área 
de residência, permitindo um seguimento adequado 
e tratamento precoce das manifestações e 
complicações da doença. 

Poderá ser necessária uma abordagem multidisciplinar, 
envolvendo enfermeiros, psicólogos e outras 
especialidades médicas 

A QUEM DEVE RECORRER?

QUAIS OS SINTOMAS?
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