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Além dos medicamentos há vários 
hábitos e estilos de vida importantes 
no controlo da doença.

Não fumar;

Fazer exercício físico;

Dieta equilibrada;

Proteger-se do frio;

Hidratar a pele.
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O Que é a Esclerose Sistémica?

A Esclerose Sistémica é uma doença que provoca 
espessamento da pele (sclero=duro). Pode afetar 
outros orgãos como os pulmões, o coração, as 
articulações ou os rins, por isso é chamada de 
“sistémica”.

É uma doença autoimune, o que significa que o 
sistema imunitário produz substâncias contra os 
tecidos do próprio;

Não se sabe a causa da esclerose sistémica;

Não é uma doença hereditária (não passa direta-
mente de pais para filhos);

Não é uma doença infecciosa. 214348415 / 
214348416

É uma doença rara, que afeta mais mulheres, 
entre os 25 e os 55 anos. Pode afetar também 
crianças e idosos. 

Nem todos/as os/as doentes têm as mesmas 
manifestações clínicas e o curso da doença é 
também diferente: em alguns/mas doentes 
progride rapidamente,  noutros a doença 
estabiliza ao longo dos anos. 

Como é diagnosticada? Quais os tratamentos disponíveis?

Não existe um exame específico para o diagnóstico 
de esclerose sistémica. Este é feito pelo conjunto de 
sintomas, sobretudo o espessamento da pele.

SINTOMAS COMUNS:

Espessamento da pele; 

Fenómeno de Raynaud e úlceras digítais

Dor nas articulações;

Problemas gastrointestinais (refluxo, diarreia, 
obstipação);

Queixas respiratórias (tosse, falta de ar, cansaço) 
– hipertensão pulmonar e doença intersitical 
pulmonar.

EXAMES MAIS COMUNS:
Análises de sangue (pesquisa de anticorpos espe-
cíficos).

Pulmões:
Radiografia e TAC de tórax;
Provas de função respiratória.

Coração:
Ecocardiograma e electrocardiograma;

Estômago e esófago:
Endoscopia digestiva alta;
Manometria.

Fenómeno de Raynaud:

Capilaroscopia peri-ungueal.

Não existe ainda uma cura para a esclerose 
sistémica;

Há medicamentos que ajudam a controlar a 
doença.

O tratamento é direcionado ao tipo de orgão 
afetado:

Fenómeno de Raynaud e úlceras digitais:

Medicamentos que melhoram a circulação 
como a nifedipina.

Casos graves: iloprost e bosentan.

Estômago e esofago:

Inibidores da bomba de protões (ex: 
omeprazol), pró-cinéticos (ex: metoclo-
pramida, domperidona).

Imunossupressores:

Para doentes com espessamento da 
pele, doença pulmonar, cardiaca ou 
articular.

Exemplos: metotrexato, tocilizumab, 
rituximab, nintedanibe. 


