
Olá, solucionadores de problemas clínicos! Meu nome é Rafael Medina dos Santos e 
sou um estudante de medicina do quinto ano do Brasil. Desta vez, vou guiá-lo por um roteiro 
sobre esclerose sistêmica. 

A esclerose sistêmica, anteriormente conhecida como esclerodermia, é uma doença 
autoimune crônica de desencadeamento desconhecido que pode estar associada a 
considerável morbidade e mortalidade. A marca registrada da esclerose sistêmica é o 
espessamento e o endurecimento da pele (esclerodermia), mas os pulmões, o trato 
gastrointestinal, os rins e o coração também podem ser afetados. 

Nos estágios iniciais da doença, evidências de inflamação, autoimunidade e função 
microvascular alterada são proeminentes. Com o tempo, ocorrem alterações estruturais 
progressivas e irreversíveis em pequenos vasos sanguíneos e fibrose em múltiplos órgãos. 

Existem 2 subconjuntos divididos em: 1) esclerodermia cutânea limitada também 
conhecida como CREST e 2) esclerodermia cutânea difusa. Mais de 60% dos casos estão no 
subconjunto "limitado". 

O termo "cutâneo limitado" agora é preferido a CREST (calcinose, fenômeno de 
Raynaud, dismotilidade esofágica, esclerodactilia e telangiectasia), embora este acrônimo 
seja um lembrete útil das características comuns da esclerodermia cutânea limitada. 

As manifestações clínicas da esclerodermia cutânea limitada podem ser divididas com 
base em sua características de fibrose, vascular ou outras características. 

Nesses pacientes, o envolvimento da pele permanece limitado aos dedos 
(esclerodactilia), membros distais e face, e o tronco não é afetado. 

A dismotilidade esofágica também pode ocorrer e alguns pacientes podem 
desenvolver DRGE. Conselhos simples, como levantar a cabeceira da cama, fazer pequenas 
refeições frequentes e evitar lanches noturnos podem ajudar. 

Na categoria vascular, as telangiectasias ocorrem devido à dilatação das vênulas pós-
capilares na derme superior e podem ser vistas na face, mãos, lábios e mucosa oral. 

A complicação vascular mais precoce e comum da esclerose sistêmica é o fenômeno 
de Raynaud. O fenômeno de Raynaud reflete a regulação térmica anormal do fluxo sanguíneo 
e pode preceder outras manifestações da doença em anos. Os episódios típicos começam com 
palidez (vasoconstrição) seguida por cianose (isquemia) e eritema (reperfusão), comumente 
desencadeada pela exposição ao frio ou estresse emocional. 

O envolvimento de órgãos viscerais na esclerodermia cutânea limitada tende a 
apresentar progressão insidiosa, e hipertensão arterial pulmonar, doença pulmonar intersticial, 
hipotireoidismo e cirrose biliar primária podem ocorrer como complicações tardias. 

A calcinose da pele e dos tecidos moles é resultado da deposição de hidroxiapatita de 
cálcio. As localizações frequentes incluem as mãos, superfícies extensoras dos antebraços, 
olécrano e bursas pré-patelares. 

A doença mostra uma variedade de manifestações clínicas e pode seguir um curso 
estável, indolente (crônico) ou rapidamente progressivo (subagudo). 

A sorologia mostra ANA positivo em 90% dos casos e anticorpos anti-centrômero em 
80% dos casos. 

Está associada à síndrome de Reynold (CREST + Sjögren + cirrose biliar primária), 
aumento do risco de câncer de pulmão e linfoma não Hodgkin e enxaqueca hemiplégica. As 
enxaquecas hemiplégicas são caracterizadas por crises de enxaqueca com aura acompanhadas 
por fraqueza motora transitória. 

Por outro lado, a esclerodermia cutânea difusa apresenta pior prognóstico devido ao 
envolvimento precoce de órgãos internos. 
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A esclerodermia cutânea difusa está associada com endurecimento cutâneo extenso, 
começando nos dedos e ascendendo dos membros distais aos proximais e, ao contrário do 
subtipo limitado, inclui o tronco. Esses pacientes costumam ter envolvimento renal agudo 
precoce e doença pulmonar intersticial (DPI). A DPI se apresenta com dispneia aos esforços, 
fadiga e tolerância reduzida ao exercício. 

A esclerodermia tem várias manifestações gastrointestinais, incluindo doença do 
refluxo gastroesofágico refratário, dismotilidade esofágica, síndrome de hipercrescimento 
bacteriano do intestino delgado (causa diarreia crônica) e incontinência fecal. 

O envolvimento clínico cardíaco geralmente se desenvolve no início do curso da 
doença e é um fator de mau prognóstico. As manifestações clínicas incluem taquiarritmias, 
anormalidades de condução, regurgitação valvular, cardiomiopatia restritiva que causa 
insuficiência cardíaca diastólica e derrame pericárdico. 

As alterações vasculares também incluem fenômeno de Raynauld e calcinose, 
semelhante à esclerodermia cutânea limitada. 

As alterações patológicas observadas nas unhas incluem dilatação capilar da prega 
ungueal, hemorragia e queda. 

Outra manifestação gastrointestinal inclui ectasia vascular antral gástrica que pode 
resultar em sangramento GI agudo e crônico significativo. 

A crise renal de esclerodermia ocorre em 10-15% dos pacientes e é uma das 
complicações mais temidas da esclerose sistêmica, resultando em hipertensão acelerada e 
insuficiência renal oligúrica. Os fatores de risco para crise renal incluem doença em estágio 
inicial, envolvimento cutâneo extenso ou rapidamente progressivo e a presença de fricção do 
tendão, sexo masculino e positividade para anticorpos anti-RNA polimerases I e III. Uma vez 
que a crise renal de esclerodermia se instala, a hospitalização e o início imediato de inibidores 
da ECA de curta ação são cruciais. 

A poliartrite erosiva nas mãos também pode ocorrer. A reabsorção óssea afeta os tufos 
distais das falanges terminais (também conhecida como acro-osteólise). 

O ritmo da esclerose sistêmica é aguda ou subaguda, ao contrário da limitada, que é 
subaguda a crônica. 

Nenhum teste diagnóstico único para esclerose sistêmica está disponível. A sorologia 
mostra ANA positivo (90%), anti-scl 70 (30%), anti-RNA polimerase III (30%). 

Semelhante à esclerodermia cutânea limitada, também está associada ao aumento do 
risco de câncer de pulmão. 

Em suma, a esclerose sistêmica pode ser dividida em esclerodermia cutânea limitada 
(CREST) e esclerodermia cutânea difusa. Pacientes com esclerodermia cutânea limitada 
apresentam espessamento cutâneo limitado, diferenciando-o da esclerodermia cutânea difusa. 
Os padrões cutâneos distintos são importantes para reconhecer porque os pacientes com 
esclerodermia cutânea difusa são mais propensos a desenvolver complicações de órgãos 
internos no início de sua doença, enquanto aqueles com esclerodermia cutânea limitada 
podem desenvolver envolvimento de órgãos internos durante a doença, mesmo décadas após 
os sintomas iniciais. Embora as manifestações cutâneas sejam as características mais óbvias, 
o envolvimento visceral pode ser grave e incapacitante. O monitoramento de potenciais 
complicações orgânicas é fundamental no atendimento desses pacientes, pois a detecção e o 
tratamento precoces podem minimizar a morbimortalidade. 

Espero que todos tenham gostado e aprendido algo hoje. Vejo você na próxima vez! 


