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Scleroroderma (esclerose: pele dura e derma) é uma doença caracterizada pela fibrose (coagulação) da pele e órgãos internos, o envolvimento de pequenos vasos sanguíneos e a formação de anticorpos contra o próprio corpo (autoanti do corpo). A doença afeta pessoas de todo o mundo e sua causa é desconhecida. Quais são os
tipos de Esclerodermia? Existem dois tipos de esclerícia: forma sistêmica (esclerose sistêmica) e forma localizada (esclerotia localizada). A esclerose sistêmica afeta a pele e os órgãos internos do corpo. Essa forma é quatro vezes mais comum em fêmeas do que em machos e se concentra principalmente na quarta década de vida. A
forma localizada afeta uma área limitada da pele, enquanto spam os órgãos internos. O esclerolise localizado é mais comum em crianças. Que tipos de scleroroderme localizado? Existem dois tipos principais de sclerote localizado: morfina e lineana scleroroderma. Morphea é a forma clínica mais comum e representa como uma ou mais
placas de pele grossas com diferentes níveis de pigmentação. No esclerolise linear, as áreas de espessamento da pele são linearmente formadas na direção vertical do corpo. O esclerlítico de tamanho local pode ser leve, com apenas atrofia leve (perda de tecidos) da área afetada, mas em alguns casos pode ser mais grave,
estendendo-se a tecidos mais profundos (tecido subcutâneo, músculo e osso), podendo até retardar o crescimento dos ossos de uma criança. Como é o tratamento eclerolísitado de tamanho local? Ainda não há cura para a esclerotia de tamanho local. No entanto, alguns medicamentos orais e tópicos e, em alguns casos, o tratamento
com radiação ultravioleta (fototerapia) podem alterar a progressão da doença. O esclerotim localizado geralmente representa um curso auto-decisivo que se torna inativo e com melhora espontânea dentro de 3 a 5 anos. A fisioterapia é muito importante para manter a mobilidade das articulações afetadas até que haja uma melhora na
imagem cokane. Nesses pacientes com extenso envolvimento facial, a cirurgia plástica reconstrutiva apresentou bons resultados. Quais são as manifestações clínicas da esclerose sistêmica? A esclerose sistêmica é dividida em duas formas clínicas, dependendo da extensão do envolvimento da pele: limitada e dipásica. Em esclerose
sistêmica de pele limitada, a espessura ocorre desde a pele distal até o cotovelo e joelho. No caso da esclerose sistêmica disfásica da pele, o espessamento da pele também se estende proximicamente, afetando as mãos, coxas, tronco e abdômen. Em ambas as formas, o rosto pode ser afetado. Na esclerose sistêmica cutânea
diphasica, complicações resultantes do envolvimento de órgãos internos geralmente ocorrem mais cedo nos primeiros 5 anos da doença. Em esclerose sistêmica cutânea limitada, essas complicações são geralmente posteriores, muitas vezes na forma de complicações vasculares, como a hipertensão arterial pulmonar. são
manifestações clínicas de esclerose sistêmica? Geralmente, a primeira manifestação clínica na esclerose sistêmica de raynaudov é um fenômeno que ocorre em mais de 90% dos pacientes e é um achado muito importante para o diagnóstico precoce da doença. Normalmente, altera a cor dos membros do corpo, que ficam pálidos ou
azulados quando expostos a temperaturas frias ou avermelhadas quando se aquece. Dependendo da gravidade, podem ocorrer úlceras. Muitas vezes afeta os braços e pernas, mas também pode afetar as orelhas, nariz e língua. Além da ocorrência de Raynaud, pacientes com esclerose sistêmica podem representar o envolvimento de
outros sistemas de órgãos, por exemplo, upletenost pulmonar (por exemplo, falta de pais, invólucro), renal (por exemplo, aumento da pressão arterial), gastrointestinal (por exemplo, refluxo, dificuldade i/ou fluidos, embalagem abdominal, prisão de ventre) e coração (por exemplo). Como é o tratamento da esclerose sistêmica? Até o
momento, não há cura para a esclerose sistêmica, mas os tratamentos estão disponíveis. Para evitar a aparência de Raynaud, as extremidades devem estar quentes com as mãos e meias e evitar lavar as mãos com água fria. Para o tratamento do início de Raynaud, as drogas vasodilatantes também são usadas para melhorar a
circulação nas extremidades. Além disso, a esclerose sistêmica é utilizada de acordo com o órgão afetado, como medicamentos que trabalham pela redução da inflamação (medicamentos imunossupressores), como no caso de doença do tecido pulmonar ou fibrose cutânea extensiva. Há também situações especiais em que o paciente
pode se beneficiar do transplante de medula óssea, que é realizado em centros especializados e com uma indicação precisa. Os principais testes laboratoriais utilizados para o diagnóstico de eclerotia sistêmica (CE) são estudos dos seguintes anticorpos: Ac Anticentro (ACA), Ac Anti-DNA topoisomerase I (Anti-Scl-70), Policmerase Ac
AntiRNA I iii i Ac AntiU3-RNP i Systematic Review1, no contexto da avaliação da eficácia da ACA i Anti-Scl-70 para diagnóstico de SS, foi uocli que a sensibilidade da ACA é de 37%, obteve pontuação de 57% para casos de SSc. Sensibilidade limitada do anti-Scl-70 foi de 34%. Ambos os testes representaram uma especificidade
superior a 99% quando foram utilizados controles livres de doenças. O Fator Antinuclear (ANA) é um teste de sensibilidade relativamente alto (70-90%), mas menos específico, já que muitos outros tecidos relacionados à doença também têm um ANA positivo. O padrão central está mais associado com o CE. Outros anticorpos
mencionados acima (policmerases Ac AntiRNA I e III e Ac AntiU3-RNP) são menos sensíveis (menos de 20%), mas também são específicos para o diagnóstico de SSC. É importante saber que a determinação do perfil de anticorpos, incluindo ACA e Anti-Scl-70, pode ser muito útil na suspeita clínica do SSC. No entanto suscetibilidade
desses anticorpos, sua ausência não deve excluir a possibilidade de SSC. Página inicial → unifesp → → Unifesp Em Cheque – → Ver o item JavaScript está desativado para o seu navegador. Algumas características deste site podem não funcionar sem ele. Medidas para aliviar sintomas e reduzir danos aos órgãos Não há cura para a
esclerose sistêmica. Nenhuma medicação pode parar a progressão da esclerose sistêmica. No entanto, os medicamentos podem aliviar alguns sintomas e reduzir os danos nos órgãos. Anti-inflamatórios não esteroides (IAES) ajudam a aliviar a dor nas articulações, mas podem causar problemas gastrointestinais. No entanto, as IAVes
não são dadas a pessoas com esclerose sistêmica e histórico de úlceras hemorrátricas ou gástricas ou aquelas com doença renal crônica. Se uma pessoa é fraca devido à miosite, corticosteroides geralmente são dados com outro medicamento, como azatoioprina ou outros medicamentos que suprimem o sistema imunológico
(imunossupressores). Imunossupressores como o micofenol com mofetil e ciclofosfamatida são usados em casos graves para tratar inflamação pulmonar. Alguns podem precisar de um transplante de pulmão. Os médicos tratam hipertensão pulmonar grave com medicamentos incluindo bosentan ou epoprostenol. A azia pode ser
facilitada pela produção de pequenas refeições e pelo uso de antiácidos e inibidores da bomba de prótons que bloqueiam a produção de ácido estomacal. Dormir com a cabeça da cama levantada e não ficar deitado por até três horas após a última refeição muitas vezes ajuda. Áreas da cantora com tecido cicatricial podem ser
aumentadas cirurgicamente (generalizadas). Tetraciclina ou outros antibióticos podem ajudar a prevenir a má absorção de alimentos causada pelo crescimento excessivo (crescimento) de bactérias no intestino danificado. O bloqueador de canais de cálcio (como a nifedipina) pode aliviar os sintomas do fenômeno por Raynaud, mas
também pode aumentar o refluxo do ácido gástrico. Bosentan, Sildenac, Tadalafil e Vardenafil são uma alternativa ao severo Raynaud. Medicamentos para hipertensão, especialmente inibidores de angiotensina-conversor (ACE), são úteis no tratamento de doença renal aguda e aumento da pressão arterial (crise renal esclerodermal).
Se a doença evoluir para danos nos rins e for grave o suficiente para exigir hemodiálise permanente, um transplante de rim pode ser necessário. Quero que as pessoas se enrolem, usem luvas e aqueçam a cabeça. Fisioterapia e exercícios podem ajudar a manter a força muscular, mas não podem impedir completamente que as
articulações fiquem presas em contratos. Esclerose esclerítica ou Sistêmica (SSC) é uma doença reumática crônica caracterizada por alterações vasculares, produção de anticorpos direcionados para partes do próprio corpo (autoantitel) e aumento da produção de tecido fibroso tanto na pele quanto nos órgãos Corpo. O termo
Scleroroderma refere-se à expressão mais proeminente da doença, ao endurecimento da pele e à conjugação de duas palavras derivadas do grego (esclerose = dura; dermis = pele). O uso do termo Esclerose Sistêmica ou Esclerítica Sistêmica é mais correto, exceto para formas localizadas, uma vez que a fibrose causada pela doença
muitas vezes afeta órgãos diferentes da pele. Às vezes, o termo progressivo é adicionado no SSC, mas esse uso generalizado pode ser muito alarmante, considerando a estabilização de muitas imagens clínicas que podem não se desenvolver em complicações mais graves da doença. O SSC pode ocorrer em qualquer idade, mas a
faixa etária entre 25 anos e 55 anos de idade é a mais comumente envolvida. As mulheres são cerca de 3 a 4 vezes mais apedrejadas que os homens. Embora a verdadeira prevalência da doença seja desconhecida, estima-se que seja de cerca de 250 pacientes por milhão de habitantes. Assim, estima-se que haverá cerca de 2500
pacientes em Portugal. No entanto, esses valores podem não ser verdadeiros, pois muitos casos são difíceis de diagnosticar devido a reclamações. Devemos salientar que, apesar do aspecto externo de certas áreas de pele de pacientes com SSC, essa doença não é contagiosa, e deve-se ressaltar também que a SSis não é hereditna.
A causa do SSC é desconhecida, mas sabe-se que existem 3 fatores principais envolvidos nos mecanismos da doença, que são: mudança nos vasos sanguíneos, ou seja, provavelmente danos iniciais à camada interna (endotelial); resposta imune na produção de autoantibodi; aumentar a produção de colágeno, proteína que é um
ingrediente no tecido de ligação presente na pele e em todos os órgãos do corpo humano. Esclerodermia pode ser dividida nos seguintes grupos: Esclerodermia Scleroderma Linear Localizada Esclerodermia Sistêmica ou Esclerose Sistêmica Forma cutânea limitada (inclui Síndrome de CREST) Forma cutânea difusa Localizada
Scleroderma É um envolvimento focal da pele e às vezes dos músculos. Geralmente não é acompanhado por mudanças no envolvimento de órgãos sistêmicos ou mudanças imunológicas significativas. Esclerose esclerolise/Esclesia sistêmica pode afetar o tecido de conexão em diferentes partes do corpo. Os órgãos mais afetados são:
pele, intestinos, pulmões e rins. A fibrose afeta, nos casos mais desenvolvidos, o funcionamento desses órgãos e, em casos graves, o envolvimento pulmonar ou renal, pode ser mortal. Forma localizada: Isso porque a pele é atingida apenas na área dos dedos, mãos e rosto. O tronco, braços e coxas foram poupados. O
desenvolvimento da esclerolise é geralmente lento e os pacientes podem ter um histórico do fenômeno de Raynaud (RF) que dura alguns anos antes da detecção de outros sinais ou sintomas da doença. Alguns estudos sugerem que a hipertensão pulmonar pode ser mais neste subconjunto da doença. Se o SSc localizado está
associado à calcinose da pele (calcificação), RF, dificuldade para engolir (com o envolvimento dos músculos esofágicos) e telangiectasia (dilatação vascular na pele), é chamada de síndrome de cresta. FORMA DIffUS: A pele envolvida também inclui as partes centrais do corpo. A progressão geralmente é mais rápida e a RF tem sua
aparência ao mesmo tempo que outras manifestações da doença. Crise renal (hipertensão grave e comprometimento renal) e fibrose pulmonar são mais comuns neste subconjunto de pacientes. O diagnóstico de SSC é essencialmente um quadro clínico, com seus sintomas e sinais sugestivos, aos quais são adicionados alguns
exames diagnósticos complementares, o que pode confirmar a suspeita clínica. Entre os mais importantes testes suplementares destacam-se: Testes laboratoriais: A detecção de autoanti corporal (anticorpos antiaerais – ANA) é quase universal em pacientes com SSC. Alguns subtipos de autoanticorpos estão mais associados às
formas localizadas (anticorpos anticentrômeros) ou difusores (anti-Scl-70 anti-Scl-70) da doença. A avaliação da função renal também é muito importante devido ao risco de envolvimento renal grave. Exames periódicos de rotina, além de controlar possíveis complicações da doença, podem servir para medir a atividade inflamatória (SV
e dose pcr). Exames radiológicos: O raio-X do tórax deve servir como teste de avaliação da linha de base para suspeita de fibrose pulmonar. Mas é um exame insensível. Em caso de forte suspeita ou melhor caracterização da imagem da fibrose pulmonar, pode ser necessário realizar tomografia pulmonar de alta resolução. A
radiografia mão/pé pode ser usada para provar a existência de calcinose cocaneous. Testes de função respiratória: A avaliação da função respiratória é essencial em pacientes com SSc, pois detecta repercussões funcionais nos pulmões de fibrose pulmonar ou hipertensão pulmonar. É sempre necessário exigir testes de funções
respiratórias com uma avaliação da difusão de CO e às vezes medindo gases sanguíneos (gasiers). Pacientes com SS devem repetir regularmente este teste. ECG e ehocardiograma: ECG é importante excluir a existência de alterações na condutividade cardíaca que podem ocorrer no SSc. O ehocardiograma é essencial para a
avaliação da função cardíaca e, muito importante para o rastreamento da hipertensão pulmonar, uma das principais complicações da SSC. Capilaridade: Trata-se de um exame simples, que é feito com uma lente com fonte de luz que permite a avaliação da microcirculação, geralmente na base do nível da unha. Este teste é adquirido
no sentido no diagnóstico precoce do SSc, pois permite revelar a partir de mudanças na primeira infância (sangramento, dilatação capilar) que indicam o diagnóstico de SSc. Manometria de adestroce: É mais difícil acessar o teste do que o anterior, mas permite revelar mudanças típicas de SSC em músculos do esôfago. Após o
diagnóstico de SSC, o paciente deve ser acompanhado por um médico que atenda para avaliar possíveis complicações ou desenvolvimento da doença. A observação clínica e os exames de tdah devem ser realizados com a frequência necessária por cada caso, levando em conta as características da doença e a intensidade do
tratamento. É muito importante manter essa avaliação regular para evitar que agentes terapêuticos disponíveis sejam utilizados apenas em casos muito desenvolvidos em que sua eficácia seja menor. O diagnóstico precoce da doença e suas complicações permitem um aumento da expectativa de vida do paciente e melhor qualidade de
vida. Não há tratamento global do SSC. Cada tratamento deve ser iniciado individualmente, abordando os sintomas e o tipo de envolvimento dos órgãos em cada paciente. Entre os agentes terapêuticos mais utilizados estão: medidas gerais de boa qualidade de vida (nutrição, vaso/medicina física reabilitar medidas de apoio psicológico
para proteção da pele i spoumatized imunomodelers antihipertensivos vaso-ativo Lentes Monotemáticas LPCDR integra centro de apoio para pacientes com Esclerose. Saiba mais aqui. Links úteis: Manual de Informações do Paciente com EC Sociedade Portuguesa de Coramentos de Reumatologia Estudos de Doenças Autoimunes da
Sociedade Portuguesa de Medicina Interna HAP (Hipertensão Arterial Pulmonar) FESCA ---- (Associação Europeia de Associações de Escleroderma) FUNDAÇÃO EUSTAR Scleroderma Foundation
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