RECOMENDAÇÕES
DE EXERCÍCIO FÍSICO
Recomenda-se exercício físico aeróbio
regular de intensidade moderada de
pelo menos 30 minutos cinco vezes por
semana, ou de intensidade vigorosa
de pelo menos 20 minutos de duração
3 vezes por semana, por exemplo
caminhada, corrida, dança ou natação
e sugere-se treino de flexibilidade e
fortalecimento muscular para preservar a
amplitude dos movimentos.

RECOMENDAÇÕES
GERAIS
Recomenda-se seguimento regular
em consulta especializada de
Reumatologia para monitorização
da doença e manifestações clínicas
e avaliação de potenciais efeitos
adversos de fármacos.

Autores
Sara Ganhão
Eva Mariz

DOENÇA MISTA
DO TECIDO
CONJUNTIVO
O que precisa saber
www.spreumatologia.pt

18_DMTC_AF.indd 1-3

24/04/2019 15:36

O QUE É?
É uma doença descrita por Sharp em
1972 que apresenta caraterísticas de
várias doenças como Lúpus Eritematoso
Sistémico, Esclerose Sistémica e
Polimiosite/Dermatomiosite, mas com um
marcador próprio, o anticorpo anti-U1 RNP
em concentrações elevadas no sangue.

QUAL A CAUSA
Estão descritos alguns fatores ambientais
como a exposição a cloreto de vinil e sílica
e também alguns fatores genéticos.

QUEM PODE TER
Afeta sobretudo as mulheres (9:1)
na 3º década de vida, mas também
pode afetar crianças e idosos.

COMO É
DIAGNOSTICADA
É diagnosticada em doentes com
sintomas característicos que não
cumprem critérios para as outras
doenças como o Lupus Eritematoso
Sistémico, Esclerodermia ou Miopatias
inflamatórias e que apresentam o
anticorpo anti-U1 RNP em concentrações
elevadas.

QUAIS AS
MANIFESTAÇÕES
Pode afetar qualquer órgão, mas as manifestações
clínicas típicas incluem alterações da coloração dos
dedos por alteração da microcirculação que se traduz
por palidez, coloração avermelhada e posteriormente
azulada em situações de frio e stress (fenómeno de
Raynaud); mãos inchadas em forma de luva, dores nas
articulações com dificuldade em iniciar os movimentos
de manhã e melhoria ao longo do dia, dores
musculares, mal-estar geral e cansaço generalizado.

QUAL O
TRATAMENTO
O tratamento depende dos sintomas,
nomeadamente antiinflamatórios
e/ou corticosteroides se envolvimento
das articulações e músculos , podendo
ainda haver necessidade de outros
imunossupressores como a azatioprina,
ciclofosfamida ou imunoglobulinas
endovenosas se envolvimento dos rins,
pulmões, coração ou do sistema nervoso.

RECOMENDAÇÕES
DIETÉTICAS
Recomenda-se uma dieta equilbrada, rica em
vegetais e fruta, com preferência por carnes
brancas e grelhados e pelo menos 3 porções de
lacticíneos por dia, assim como o consumo de
pelo menos 1,5 L de água por dia.

Estima-se uma prevalência de 3,8
por cada 100 000 adultos e incidência
de 2,1 novos casos por milhão
de habitantes por ano.
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