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ESCLEROSE 
SISTÉMICA
O que precisa saber

A esclerose sistémica (ES) é uma doença 
reumática sistémica, inflamatória, 
crónica, que se caracteriza por 
alterações vasculares, inflamação e 
fibrose, podendo afetar a pele e vários 
órgãos internos. 

QUAL A CAUSA
A causa da ES é ainda desconhecida. 
No entanto, fatores genéticos e externos, 
nomeadamente infeções e a exposição a 
certos produtos químicos, poderão estar 
associados ao aparecimento da doença.

O QUE ÉQUAL O TRATAMENTO
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Apesar de não existir nenhum tratamento 
comum a todas as manifestações da ES, 
existem várias medidas gerais e fármacos 
que podem ser utilizados para um melhor 
controlo da doença.

O tratamento é escolhido de acordo 
com as manifestações de cada doente, 
podendo em certos casos justificar o uso 
de medicamentos imunossupressores, que 
afetam o sistema imunitário e controlam a 
inflamação associada à ES. 

O tratamento do fenómeno de Raynaud 
e das úlceras digitais baseia-se no uso 
de medicamentos que ajudam a dilatar 
os vasos (vasodilatadores). Por outro 
lado, doentes com azia beneficiam de 
medicamentos que reduzem a acidez 
gástrica, e doentes com enfartamento de 
agentes que aceleram o trânsito intestinal. 

Todos os doentes devem fazer exames 
para detetar o mais cedo possível 
complicações do pulmão, do coração 
ou até mesmo dos rins. Por este motivo, 
mesmo não fazendo tratamentos 
específicos, é importante não faltar à 
consulta com o seu reumatologista e 
medir regularmente a tensão arterial.

QUEM PODE TER
A ES é mais comum nas  
mulheres entre os 30 e os 65 anos. 
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COMO É DIAGNOSTICADA

O diagnóstico da ES baseia-se  
nas manifestações clínicas, 
com o apoio de resultados de 
exames, nomeadamente análises, 
capilaroscopia e outros exames  
que avaliam o envolvimento  
de diferentes órgãos. 

Dentro das várias análises, a 
identificação de alguns anticorpos 
contribui não só para o diagnóstico, 
mas também para estar alerta sobre 
os órgãos que poderão ser afetados 
pela doença.

A capilaroscopia é um exame simples 
e indolor que permite visualizar os 
capilares ao nível do leito periungueal 
e cujas alterações poderão auxiliar  
no diagnóstico da ES.

O fenómeno de Raynaud é a 
manifestação mais comum da ES 
e caracteriza-se por alteração 
da coloração das extremidades, 
nomeadamente dedos das mãos  
e dos pés, que ficam pálidos, depois 
azulados e por fim vermelhos, após 
exposição ao frio e/ou stress. 

Estas alterações devem-se a 
fenómenos de contração dos vasos 
sanguíneos que podem levar ao 
aparecimento de úlceras digitais.

Ao nível da pele, esta tende a ficar mais espessa e dura, 
o que pode levar a maior dificuldade nas tarefas com as 
mãos. Além disso podem também surgir alterações da cor. 

A ES pode atingir os músculos e as articulações, 
provocando dor e inflamação. 

As restantes manifestações dependem dos órgãos 
afetados. Em doentes com envolvimento do coração  
e/ou do pulmão pode surgir cansaço, falta de ar  
e tosse persistente. 

Por outro lado, doentes com envolvimento digestivo 
podem ter azia, enfartamento após as refeições,  
náuseas e vómitos, diarreia, prisão de ventre ou 
dificuldade em controlar as fezes. 

QUAIS AS MANIFESTAÇÕES 
CLÍNICAS

Doentes com queixas persistentes 
de azia devem evitar o consumo 
de alimentos condimentados, café, 
chocolate e bebidas gaseificadas. 

Além disso devem fazer refeições mais 
ligeiras, repartidas ao longo do dia, 
e evitar comer nas 2 horas antes de 
se deitarem, podendo ser necessário 
dormir com a cabeceira elevada. 

Por outro lado, suplementos vitamínicos 
incluindo vitamina A e C, podem ajudar 
no controlo do fenómeno de Raynaud.

RECOMENDAÇÕES 
DIETÉTICAS 

Doentes com fenómeno de Raynaud 
devem também evitar situações de 
stress e adotar medidas gerais de 
proteção do frio, utilização de calçado 
e vestuário adequados, incluindo luvas 
e chapéu/gorro.

A pele dos doentes com ES tem de 
ser mantida hidratada, devendo 
ser evitados detergentes ou outros 
produtos potencialmente agressivos 
para a pele. Em caso de úlceras 
digitais é fundamental que estas sejam 
orientadas e tratadas por profissionais 
de saúde com cuidados específicos, 
com vista a uma melhor cicatrização  
e a evitar a infeção dos dedos.

Em termos de higiene oral, os 
doentes com ES apresentam muitas 
vezes microstomia (boca pequena) 
decorrente do espessamento da pele 
da cara, o que poderá dificultar na 
escovagem dos dentes. Estes doentes 
poderão beneficiar do uso de uma 
escova de dentes infantil e devem 
consultar com regularidade um 
estomatologista/higienista oral.

Por fim, doentes com ES que necessitem 
de fármacos imunossupressores 
deverão ser submetidos a todas as 
recomendações específicas para este 
tipo de tratamento, nomeadamente 
ter atualizado o plano de vacinação, 
incluindo a vacina da gripe e da 
pneumonia.

Os doentes com ES devem procurar 
realizar atividade física de acordo com  
a sua capacidade e estado da doença. 

Além disso, os doentes com espessamento 
cutâneo devem procurar manter a 
flexibilidade da pele, nomeadamente 
ao nível das mãos, o que pode ser feito 
através de exercícios simples, como 
apertar uma bola de borracha na mão,  
ou através de um plano individual 
orientado por fisioterapeutas.

RECOMENDAÇÕES  
DE EXERCÍCIO FÍSICO

RECOMENDAÇÕES 
GERAIS

O tabagismo deve ser evitado nos 
doentes com ES, não só porque potencia 
a inflamação da doença, mas sobretudo 
porque agrava a constrição dos vasos 
sanguíneos associada ao fenómeno de 
Raynaud.
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