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O QUE SÃO DOENÇAS DO
TECIDO CONJUNTIVO?

Os doentes com DITC têm
geralmente um excelente
prognóstico, porque na maioria
dos casos o distúrbio não
evoluiu para uma doença
reumática clássica e podem
mesmo desaparecer todas as
manifestações.

Doenças do tecido conjuntivo são
doenças reumáticas autoimunes,
em que o organismo produz anticorpos
contra as suas próprias células, podendo
causar lesões em diversos órgãos.
O Reumatologista é o médico
especializado no diagnóstico, vigilância e
tratamento destas doenças crónicas.

A progressão para uma doença
reumática clássica torna-se ainda
menos provável se a doença
permanecer sem progredir por
mais de cinco anos.

São exemplos de doenças do tecido
conjuntivo clássicas:

A probabilidade de progressão
para envolvimento de órgãos
vitais como os rins, pulmões,
coração ou cérebro é reduzida.

DOENÇA
INDIFERENCIADA
DO TECIDO
CONJUNTIVO (DITC)

•

o lúpus eritematoso sistémico

•

a artrite reumatóide

•

a esclerodermia (esclerose sistémica)

•

a síndrome de Sjögren

•

as vasculites

•

as miosites

Estas doenças podem-se manifestar
logo com sintomas, alterações nos
órgãos afetados e nas análises,
permitindo o seu diagnóstico desde
uma fase inicial; ou noutros casos,
podem-se apresentar com sintomas
e alterações no corpo inespecíficas
que não permitem logo um diagnóstico
bem definido.

O que precisa saber
www.spreumatologia.pt
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O QUE É A DOENÇA
INDIFERENCIADA DO
TECIDO CONJUNTIVO
(DITC)?
A DITC é um distúrbio de saúde no
qual as pessoas têm sinais/sintomas
e exames laboratoriais sugestivos de
doenças do tecido conjuntivo, mas não
apresentam manifestações suficientes
para permitir o diagnóstico de uma
doença do tecido conjuntivo clássica.
Embora o termo “indiferenciada” possa parecer vago,
descreve um problema real. Significa que o estado
atual do distúrbio de saúde não é suficiente para o
diagnóstico de qualquer doença reumática clássica.
Trata-se de um problema de saúde cuja evolução
futura é incerta, podendo mesmo desaparecer sem
se tornar uma doença crónica.

QUAL A CAUSA /
FATORES DE RISCO?
A DITC é uma doença de causa desconhecida.
Os estudos sugerem que é multifatorial,
incluindo fatores genéticos, hormonais,
imunológicos e ambientais.
A exposição à radiação ultravioleta ou o
tabagismo podem ter um papel crucial no seu
início, bem como na sua progressão para uma
doença do tecido conjuntivo clássica.

QUAIS OS SINTOMAS
DA DITC?

COMO SE FAZ O
DIAGNÓSTICO?

Os doentes com DITC podem apresentar uma ampla
variedade de manifestações clínicas. Na maioria dos
casos estas manifestações não envolvem órgãos
vitais como o cérebro, pulmões ou rins, nem são
potencialmente fatais. Como sintomas/sinais da DITC
destacam-se:

O diagnóstico da DITC deve ser estabelecido com base
na avaliação de um Reumatologista que reconhece um
conjunto de sinais e sintomas, associados a alterações
laboratoriais característicos. Entre as alterações
laboratoriais mais comuns da DITC, destacam-se:

Sintomas constitucionais, tais como
fadiga, febre, cansaço ou perda de
peso.

Leucopenia – diminuição do número de leucócitos
(células que ajudam a combater as infeções)
no sangue.

•

Anemia – diminuição do número de glóbulos
vermelhos (células responsáveis por transportar
oxigénio) no sangue.

•

Trombocitopenia – diminuição do número de
plaquetas (células que ajudam na coagulação)
no sangue.

Manifestações cutâneas, tais como
erupções cutâneas, frequentemente
sobre a face, que agravam com a
exposição solar.

•

Aumento da velocidade de sedimentação (VS)
– um marcador de inflamação.

•

Hipergamaglobulinemia – aumento dos níveis de
gama globulina (IgG), uma proteína envolvida nos
processos de combate às infeções.

Alopécia (perda de cabelo com redução
da sua densidade habitual ou zonas de
“peladas”).

•

Positividade de marcadores de autoimunidade,
como os anticorpos antinucleares (ANA), anti-dsDNA,
anti-Ro/SSA, anti-RNP, fator reumatóide, etc.

Manifestações articulares, como sejam
artralgias (dores articulares) ou artrite
(dor articular, edema, calor e rubor das
articulações afetadas).

Aftas orais ou nasais recorrentes.
Fenómeno de Raynaud (alteração da cor
dos dedos das mãos e pés, em resposta
ao frio).
Manifestações oftalmológicas,
particularmente xeroftalmia (olho seco).
Xerostomia (boca seca).
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•

Por vezes, justificam-se medicamentos para aliviar as
manifestações. Os fármacos mais utilizados para o
tratamento da DITC são:
•

Analgésicos (como o paracetamol)
ou anti-inflamatórios não esteróides
(como o ibuprofeno e naproxeno)
para tratar os sintomas músculoesqueléticos.

•

Corticóides tópicos (por exemplo em
cremes) para tratar as manifestações
cutâneas.

•

Antimaláricos (como a
hidroxicloroquina) para tratar
as manifestações articulares,
cutâneas, mucosas ou os sintomas
constitucionais.

GRAVIDEZ?
•

É possível a ocorrência de uma
gravidez com sucesso na maioria
dos casos. Deve ser planeada com o
Reumatologista assistente, para que
possa ser feito o ajuste terapêutico
necessário e a vigilância adequada,
em colaboração com o Obstetra.

•

O melhor momento para engravidar
é quando a doença está inativa.

•

Nalguns casos, as mulheres com
DITC são portadoras de alguns
fatores de risco, como sejam
determinados anticorpos, que
requerem planeamento de vigilância
específica.

•

A vigilância clínica deve manter-se
mesmo após o parto, dado que as
alterações hormonais da gravidez e
pós-parto podem ser responsáveis
pela progressão / agudização da
doença.

QUAL O TRATAMENTO?
Na maioria dos doentes, a doença
apresenta uma severidade ligeira
e não há necessidade de instituir
nenhum tratamento, devendo apenas
ser mantida vigilância por um médico
especialista.
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