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Homem, 46 anos, interna com queixas de edema, dor, eritema e aumento de
temperatura inicialmente em joelhos, que evoluiu com piora e acometimento de
articulações dos tornozelos, punhos e cotovelos, há 15 dias. Somava-se a esse
quadro dificuldade de movimentação de membros, principalmente de quirodáctilos
com perda do movimento de pinça, além de dificuldade para abrir a boca, disfagia e
sensação de diminuição da elasticidade da pele e tendões. Paciente com história
prévia de AVE, apresentando amaurose e desvio da comissura labial para esquerda
como sequela deste. Ao exame físico havia presença de sinais flogísticos em mãos,
joelhos e tornozelos, aumento da espessura da pele difusamente, esclerodactilia,
úlceras na extremidade de quirodáctilos, presença de fenômeno de Raynauld. Como
conduta diagnóstica foram solicitados exames laboratoriais que mostraram uma
anemia normocítica e normocrômica, sem outras alterações. As provas sorológicas
mostraram fator anti-nuclear (Hep2) com padrão misto nuclear pontilhado fino denso
e nucleolar homogêneo com titulação de 1:5120; com anticorpos anticentrômero,
antitopoisomerase-I (Scl-70) e anti-RNP-U1 negativos. A sorologia tem o padrão
típico de Esclerose Sistêmica que somado ao quadro clínico caracteriza a forma
difusa. Diante do diagnóstico, foi realizada prova funcional e exames de imagem
para avaliar o acometimento de outras estruturas. A espirometria mostrou distúrbio
ventilatório restritivo severo e a tomografia de tórax mostrou estrias
fibroatelectásicas nos ápices pulmonares e pequena dilatação difusa do esôfago. Foi
iniciado D-penicilamina 125mg uma vez ao dia e o paciente foi encaminhado para
acompanhamento ambulatorial.A Esclerose Sistêmica é uma patologia crônica do
tecido conjuntivo caracterizada por fibrose difusa da pele e órgãos internos.  Sua
etiologia não está bem elucidada e inclui hipóteses como auto-imunidade,
desregulação de fibroblastos, doença enxerto versus hospedeiro (feto e mãe) e
exposição à sílica. É uma doença rara, com incidência de aproximadamente 20 por
um milhão de pessoas por ano e uma prevalência de 100 a 300 por um milhão de
pessoas. A média de idade de início é entre 35 e 50 anos e é mais comum entre as
mulheres (relação mulher:homem, 3 a 7:1). A forma difusa da esclerodermia,
apresentada pelo caso relatado, tem um pior prognóstico e a principal causa de
morte é insuficiência respiratória devido à fibrose intersticial pulmonar que resulta de
alveolite. O caso descrito apresentava distúrbio ventilatório restritivo severo na
espirometria que pode ser explicado por duas alterações: fibrose intersticial e pela
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restrição do movimento respiratório pelo acometimento cutâneo. É importante
caracterizar adequadamente a atividade da alveolite ,que pode ser definida por
provas de função pulmonar seriada, TCAR ou análise da contagem de células do
lavado broncoalveolar (porcentagem de neutrófilos ≥3 e ou eosinófilos ≥ 2), pois se
esta estiver presente o tratamento com imunossupressores está indicado. Foi
encontrado uma pequena, mas significativa melhora nos níveis de CVF na
espirometria e de alguns parâmetros clínicos como dispnéia, capacidade funcional e
qualidade de vida no Scleroderma Lung Study com o uso de ciclofosfamida. Sendo
taxa de mortalidade entre os pacientes que apresentam disfunção ventilatória grave
de 42% dentro de dez anos após o início da doença torna-se necessário a
realização de pesquisas visando melhora e incremento na terapêutica do
acometimento pulmonar na esclerose sistêmica. A Esclerose Sistêmica é uma
doença espectral, pode ocorrer de modo leve e benigno, com alterações orgânicas
discretas, ou apresentar-se em graus progressivos de agressividade, onde o
acometimento renal e principalmente o pulmonar poderiam ocasionar a morte. Seu
reconhecimento precoce é importante uma vez que a doença não possui tratamento
específico (cura) e não possui remissão, visando o tratamento evitar a progressão
para os estágios avançados da doença.


