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Esclerose sistêmica e fenômeno 
de Raynaud
Manejo terapêutico

Resumo
O fenômeno de Raynaud (FRy) caracteri-

za-se por episódios reversíveis de vasoespas-
mos de extremidades, que ocorrem usual-
mente após estresse ou exposição ao frio. O 
FRy pode ser primário ou secundário a uma 
série de condições, principalmente a doen-
ças do espectro da esclerose sistêmica (ES). 
Na ES o FRy costuma ser mais grave, e lesões 
isquêmicas de extremidades são frequentes. 
Nos últimos anos, avanços no estudo da fi-
siopatologia do FRy e da doença vascular 
na ES propiciaram o surgimento de novas 
opções terapêuticas para esta manifestação. 
Os bloqueadores de canal de cálcio devem 
ser utilizados como tratamento de primeira 
escolha para o FRy. Novas drogas, como os 
inibidores da fosfodiesterase V e os prosta-
noides, podem ser utilizadas em pacientes 
com FRy grave, e a bosentana (antagonista 
do receptor da endotelina-1) é indicada para 
a prevenção de úlceras digitais recorrentes.
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Summary
Raynaud’s phenomenon (RP) is charac-

terized by episodic vasospasm of the extre-
mities, usually in response to stress or cold 
exposure. It can be primary or secondary 
to several conditions, especially systemic 
sclerosis-related diseases. In systemic scle-
rosis (SSc), RP is usually more severe and 
digital ischemic lesions are a frequent pro-
blem. In recent years, advances in the under- 
standing of the pathophysiology of RP and 
of SSc vasculopathy led to the development 
of new therapeutic options for this condition. 
Calcium-channel blockers are the first choice 
for the treatment of RP. New drugs, including 
phosphodiesterase type V inhibitors and 
prostanoids, can be used for severe RP, and 
bosentan (endothelin-1 receptor antagonist) 
for prevention of recurrent digital ulcers.

Introdução
O fenômeno de Raynaud (FRy) caracteri-

za-se por episódios reversíveis de vasoespas-
mos de extremidades, associados a altera-
ções de coloração típicas, que ocorrem após 
exposição ao frio ou em situações de estres-
se emocional (1, 2). As alterações de colora-
ção são classicamente descritas em três fases 
sucessivas: palidez (fase isquêmica), cianose 
(causada por venoestase e desoxigenação) e 
rubor (hiperemia reativa), mas atualmente re-
conhece-se que as mesmas podem também 
ser unifásicas ou bifásicas (2, 3). 

O FRy pode ser primário ou secundário a 
uma condição ou patologia sistêmica. O FRy 
primário, ou idiopático, é relativamente co-
mum na população geral, acomete principal-
mente mulheres jovens e caracteriza-se por 
ser um evento funcional benigno. Critérios 
propostos para o diagnóstico do FRy primá-
rio incluem: ataques episódicos de isquemia 
ou cianose de extremidades; pulsos periféri-
cos fortes e simétricos; ausência de úlcera ou 
gangrena digital; capilaroscopia periungueal 
normal; ausência de anticorpos antinúcleo e 
velocidade de hemossedimentação normal 



18

Esclerose sistêmica e fenômeno de Raynaud
Manejo terapêutico

JBM  NOVEMBRO/DEZEMBRO, 2014  VOL. 102  No 6

Pontos-chave:

> O tratamento do FRy envolve 
inicialmente a avaliação 
da gravidade dos eventos 
vasoespásticos;

> Em indivíduos com FRy 
primário geralmente não 
é necessário tratamento 
farmacológico, sendo 
suficientes medidas não 
medicamentosas;

> Os objetivos do tratamento 
devem ser diminuir a gravidade 
e o número de episódios de 
FRy.

(2). Entre as causas de FRy secundário des-
tacam-se as doenças reumáticas autoimunes, 
principalmente a esclerose sistêmica (ES), a 
doença mista do tecido conjuntivo, o lúpus 
eritematoso sistêmico e dermatomiosite ou 
polimiosite. Enquanto no FRy primário so-
mente alterações funcionais estão presentes, 
no FRy secundário principalmente a ES e al-
terações estruturais da parede vascular são 
também encontradas, tornando os eventos 
vasoespásticos mais intensos e frequentes. 
No FRy associado às doenças do espec-
tro da ES, proliferação e fibrose intimal das 
pequenas artérias e arteríolas resultam em 
diminuição do lúmen dos vasos, com redu-
ção progressiva do fluxo sanguíneo (4, 5). 
Na microcirculação, perda e dilatação capilar 
são as alterações mais marcantes, e levam a 
distorção significativa da arquitetura vascular 
capilar. Tais alterações podem levar a isque-
mia digital, úlceras isquêmicas e reabsorção 
de extremidades, causando expressiva mor-
bidade e diminuição da qualidade de vida 
dos pacientes (4).

Nos últimos anos, avanços no estudo da 
fisiopatogênese do FRy e das doenças do 
espectro da ES propiciaram o surgimento de 
novas opções terapêuticas para esta manifes-
tação. O tônus vascular é controlado por uma 
interação complexa entre células endoteliais, 
musculatura lisa da parede vascular, media-
dores solúveis e estimulação neuronal. Um 
desequilíbrio entre vasoconstrição e vasodi-
latação, com favorecimento da vasoconstri-
ção, é um evento central na fisiopatologia do 
FRy (4, 6). Principalmente quando secundá-
rias à ES, lesão e ativação endotelial causam 
um desequilíbrio entre a produção de subs-
tâncias vasoconstritoras e vasodilatadoras, 
com aumento da produção de endotelina-1 
(potente vasoconstritor) e diminuição da 
produção de óxido nítrico e prostaciclina (va-
sodilatadores) (4). O efeito vasodilatador do 
óxido nítrico (NO) e das prostaciclinas ocorre 
pela via do AMP cíclico e GMP cíclico, sendo 
que sua degradação é controlada por várias 
fosfodiesterases (7). Este fato tem sido ex-
plorado do ponto de vista terapêutico com a 
utilização de inibidores da fosfodiesterase V 
e análogos da prostaciclina. Por outro lado, 
o bloqueio da produção de substâncias va-
soconstritoras também tem sido explorado, 
como com o uso de antagonistas de recepto-

res da endotelina-1. Esta revisão visa discor-
rer sobre o tratamento do FRy, com ênfase 
nos avanços terapêuticos mais recentes.

Tratamento
O tratamento do FRy envolve inicialmen-

te a avaliação da gravidade dos eventos va-
soespásticos, da presença ou não de doença 
associada e da presença ou não de úlceras 
isquêmicas. Em indivíduos com FRy primário 
geralmente não é necessário tratamento far-
macológico, sendo suficientes medidas não 
medicamentosas, como a educação do pa-
ciente e proteção ao frio (8). Já o FRy secun-
dário às doenças reumáticas autoimunes ne-
cessita com frequência de tratamento medi-
camentoso. Nesses casos, a gravidade e com-
plicações associadas devem ser avaliadas, e o 
tratamento deve ser estratificado para cada 
caso. Os objetivos do tratamento devem ser 
diminuir a gravidade e o número de episódios 
de FRy, cicatrizar o mais rápido possível as úl-
ceras ativas e prevenir o surgimento de novas 
lesões isquêmicas (9, 10). As recomendações 
da EULAR (Liga Europeia de Combate ao Reu-
matismo) para o tratamento da ES, publicadas 
em 2009, incluem recomendações para o tra-
tamento do FRy e úlceras digitais (11). 

Medidas não medicamentosas
Medidas não medicamentosas devem ser 

iniciadas tanto em pacientes com FRy primá-
rio quanto secundário. Medidas de proteção 
ao frio (evitar exposição ao frio e utilizar rou-
pas quentes, além de luvas, toucas, etc.), evi-
tar o uso de agentes que causem vasocons-
trição, como drogas simpaticomiméticas, clo-
nidina, ergotamina, e betabloqueadores, e 
cessar o tabagismo podem ser suficientes no 
manejo de pacientes com FRy leve, particu-
larmente naqueles com FRy primário (9, 10).

Tratamento medicamentoso
O tratamento medicamentoso está indi-

cado naqueles que não respondem apenas a 
medidas não farmacológicas. Além disso, na 
vigência de doença reumática autoimune, o 
tratamento precoce, antes que lesões irrever-
síveis ocorram, vem sendo cada vez mais en-
fatizado. Com base nos mecanismos fisiopa-
tológicos envolvidos na doença, o tratamento 
medicamentoso é baseado no uso de substân-
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Os bloqueadores de canal 
de cálcio, especialmente 

os diidropiridínicos, 
devem ser considerados  
o tratamento de primeira 

escolha no FRy. A 
nifedipina é a droga mais 

utilizada, sendo 
considerada eficaz para  

o tratamento do FRy 
primário e secundário à 

ES. Deve-se dar 
preferência às 

formulações de liberação 
prolongada.

cias vasodilatadoras diretas (nitratos, bloquea-
dores de canal de cálcio, prostaglandinas), de 
inibidores da vasoconstrição (antagonistas dos 
receptores da endotelina, bloqueadores do 
receptor da angiotensina, bloqueadores do re-
ceptor alfa-adrenérgico), além de substâncias 
que melhoram a função endotelial, ou a regu-
lação neural vascular (9, 12).

Bloqueadores de canal de cálcio 
Os bloqueadores de canal de cálcio, espe-

cialmente os diidropiridínicos, devem ser con-
siderados o tratamento de primeira escolha 
no FRy. A nifedipina é a droga mais utilizada, 
sendo considerada eficaz para o tratamento 
do FRy primário e secundário à ES. Deve-se 
dar preferência às formulações de liberação 
prolongada. Duas meta-análises encontraram 
redução moderada do número de ataques e 
melhora de 33% e 35% na gravidade do FRy 
primário e associado à ES, respectivamente 
(13, 14). Efeitos colaterais incluem hipoten-
são, cefaleia e edema de membros inferiores. 
As diidropiridinas de terceira geração (anlodi-
pino, felodipino) parecem ter a mesma eficá-
cia da nifedipina e, por possuírem meia-vida 
maior, podem ser administradas em dose úni-
ca diária (9, 10). Os bloqueadores de canal 
de cálcio não diidropiridínicos (diltiazem, ve-
rapamil) não são eficazes, especialmente em 
pacientes com FRy mais grave (12). 

Nitratos 
Os nitratos vêm sendo utilizados em pa-

cientes com FRy há muitos anos, por diferen-
tes vias de administração. Devido aos efeitos 
vasodilatadores sistêmicos, o uso tópico tem 
sido o preferido, sendo que a nitroglicerina 
tópica é eficaz para o tratamento de pacien-
tes com FRy primário e secundário à ES. En-
tretanto, mesmo o uso tópico pode causar 
efeitos colaterais como cefaleia e rash cutâ-
neo, limitando o seu uso (15). Uma nova for-
mulação de nitroglicerina (MQX-503) levou à 
melhora do Raynaud Condition Score em pa-
cientes com FRy, em um ensaio clínico mais 
recente, e pode ser uma opção no futuro (16). 
No entanto, não existem ainda formulações 
de nitrato tópico comercialmente disponíveis.

Bloqueadores a-adrenérgicos 
Em uma revisão do Cochrane, dois es-

tudos, totalizando 40 pacientes com FRy 

secundário à ES, mostraram redução da fre-
quência e gravidade do FRy com prazosina. 
Efeitos colaterais frequentes, como náusea, 
hipotensão e tonturas, também limitam o seu 
uso (17). 

Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina I (IECAs) e antagonistas de 
receptores da angiotensina II 

Apesar de os IECAs serem a droga de 
primeira escolha e terem mudado drastica-
mente o curso da crise renal esclerodérmica, 
estudos mostram resultados modestos ou 
negativos no tratamento do FRy, principal-
mente quando associado à ES  (9, 10). Um 
ensaio clínico recente não mostrou melho-
ra do FRy ou do número de úlceras digitais 
após dois a três anos de tratamento com 
quinapril (18). Já um estudo com losartana 
50mg/dia mostrou redução significativa da 
frequência e gravidade dos ataques de FRy 
primário, quando comparada com nifedipina 
40mg/dia, mas os resultados foram marginais 
nos pacientes com FRy secundário à ES (19). 

Análogos da prostaciclina
As prostaglandinas possuem potente 

ação vasodilatadora, além de efeitos anti-
proliferativos e de inibição da agregação pla-
quetária (10). Apesar de ainda não estar dis-
ponível no Brasil, a iloprosta é extensamente 
utilizada na Europa e Estados Unidos para o 
tratamento do FRy grave, com isquemia ou 
úlceras digitais (11, 12). Ensaios clínicos com 
iloprosta endovenosa (0,5 a 2ng/kg/minuto 
em seis horas, durante cinco dias) mostram 
redução significativa da frequência e gravida-
de das crises de FRy, além da promoção de 
cicatrização de úlceras digitais ativas (20, 21). 
Os efeitos colaterais mais frequentes incluem 
cefaleia, rash cutâneo e náuseas. Em porta-
dores de insuficiência cardíaca congestiva, as 
prostaglandinas podem causar edema pul-
monar, sendo que seu uso não é recomenda-
do nestes pacientes (12). Já a iloprosta oral 
não foi eficaz na redução da gravidade ou 
frequência do FRy em um ensaio clínico (22). 

Inibidores da fosfodiesterase
Os inibidores da fosfodiesterase V agem 

via inibição da degradação do monofosfato 
de guanosina cíclico (GMPc). Três ensaios 
clínicos randomizados mostraram melhora 
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Pontos-chave:

> Úlceras isquêmicas ocorrem 
em aproximadamente 50% dos 
pacientes com ES em algum 
momento da doença;

> Em geral são intensamente 
dolorosas e incapacitantes, e 
podem evoluir com infecção 
secundária, gangrena e até 
amputação;

> Medidas gerais incluem 
debridamento e limpeza 
adequada das lesões, seguidos 
do uso de curativos oclusivos 
e antibioticoterapia, quando 
necessário.

do FRy após 4-6 semanas de uso de silde-
nafila, tadalafila ou vardenafila (23, 24). Em 
outro ensaio clínico com tadalafila 20mg/dia, 
por quatro semanas, não houve melhora da 
frequência, duração e gravidade dos ataques 
isquêmicos (25). Outro estudo com sildenafi-
la de liberação prolongada mostrou melhora 
do FRy em pacientes com ES (26). Apesar de 
parecerem uma classe de drogas promissora 
e de serem considerados droga de segunda 
escolha para o tratamento do FRy por espe-
cialistas, um aspecto a ser lembrado é que 
todos os estudos tiveram duração curta. No-
vos estudos são esperados para comprovar a 
real eficácia desse grupo de medicamentos 
(8). O cilostazol, um inibidor da fosfodiestera-
se tipo 3, não mostrou melhora dos sintomas 
ou do fluxo sanguíneo da microcirculação, 
após seis semanas de tratamento (27). 

Antagonistas dos receptores da endotelina
Dois ensaios clínicos multicêntricos  

(RAPIDS-1 e RAPIDS-2), realizados para ava-
liar a eficácia da bosentana no tratamento e 
prevenção de úlceras isquêmicas em pacien-
tes com ES, mostraram que a bosentana foi 
eficaz na prevenção de novas úlceras digitais 
(em média, 48% a menos em relação ao pla-
cebo no estudo RAPIDS-1) (28, 29). Não se 
demonstrou redução do tempo de cicatriza-
ção de úlceras ativas ou da frequência e du-
ração do FRy. Os efeitos adversos com o uso 
da bosentana incluem elevação das transa-
minases, diarreia e edema periférico. A utili-
zação dessa substância deve ser considerada 
em pacientes com vasculopatia grave, com 
úlceras recorrentes refratárias (8, 11). 

Outros  medicamentos
Os pesquisadores sugerem que os antago-

nistas da serotonina poderiam ter efeito be-
néfico em pacientes com FRy, devido à ação 
vasoconstritora da serotonina. Neste sentido, 
a fluoxetina, um inibidor seletivo da recapta-
ção da serotonina, mostrou efeitos benéficos 
sobre o número e a gravidade do FRy em um 
estudo controlado (30). Pode ser uma opção 
para pacientes que não toleram  os efeitos 
colaterais das drogas vasodilatadoras. 

As estatinas vêm sendo alvo de estudos 
mais recentes. A atorvastatina não levou à 
melhora da gravidade do FRy secundário à 
ES, mas houve redução significativa do núme-

ro de úlceras digitais após quatro meses, em  
um estudo (31). Entretanto, os dados atuais 
ainda são insuficientes para a recomenda- 
ção das estatinas no tratamento do FRy.

Apesar de não haver evidência de seu 
benefício, o uso de baixas doses de aspirina 
(100mg/dia) é recomendado para pacientes 
com ES, principalmente naqueles com úl-
ceras recorrentes ou episódios de isquemia 
digital significativos. Como o estresse oxida-
tivo tem papel importante na patogênese da 
ES, o uso de agentes antioxidantes tem sido 
objeto de alguns estudos; no entanto, a real 
eficácia destas drogas é controversa (8, 10).

Tratamento de úlceras isquêmicas 
Úlceras isquêmicas ocorrem em aproxi-

madamente 50% dos pacientes com ES em 
algum momento da doença. Em geral são 
intensamente dolorosas e incapacitantes, 
e podem evoluir com infecção secundária, 
gangrena e até amputação. Medidas gerais 
incluem debridamento e limpeza adequada 
das lesões, seguidos do uso de curativos 
oclusivos e antibioticoterapia, quando neces-
sário (32, 33). Analgesia com opiáceos é mui-
tas vezes necessária. Pacientes com isquemia 
sustentada podem requerer hospitalização, 
para tratamento mais agressivo (10). Anticoa-
gulação com heparina por 24-72 horas pode 
ser considerada para os casos de eventos 
isquêmicos agudos com rápida evolução (9). 

Além da otimização dos vasodilatado-
res, a recomendação da EULAR para o tra-
tamento de úlceras digitais inclui a iloprosta 
endovenosa, para promoção da cicatrização 
das úlceras isquêmicas, e a bosentana, para 
prevenção do surgimento de novas úlceras 
em pacientes com úlceras recorrentes. Como 
a iloprosta não é comercializada no Brasil, a 
infusão endovenosa do alprostadil pode ser 
uma opção em casos de úlceras isquêmicas 
refratárias ao tratamento convencional. Um 
ensaio clínico, que comparou a eficácia da 
iloprosta com o alprostadil endovenoso em 
pacientes com FRy e úlceras digitais, mos-
trou melhora significativa da cicatrização das 
úlceras em ambos os grupos (34). Um estu-
do aberto com sildenafila, com 19 pacientes 
com ES e úlceras digitais refratárias, mostrou 
diminuição significativa do número de úlceras 
após seis meses de acompanhamento (35). 
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Fenômeno de Raynaud primário

Medidas não medicamentosas

BCCs (nifedipina, anlodipino)
Nitratos tópicos

Bosentana para prevenção de úlceras em
pacientes com ES com úlceras múltiplas

e recorrentes

Fenômeno de Raynaud secundário

Medidas não medicamentosas

BCCs (nifedipina, anlodipino)

Adicionar (ou substituir): inibidores  
alfa-adrenérgicos, losartana, inibidores da ECA, 

IRSSs, nitrato tópico, sildenafila

Úlcera ativa ou isquemia

Analgesia, aspirina, antibióticos
Otimizar vasodilatadores

Debridamento cirúrgico (infecção ou tecido 
necrótico)

Prostanoides EV

Isquemia digital crítica

Hospitalização
Prostanoides EV

Considerar anticoagulação (heparina/24-72h)
Considerar simpatectomia digital ou química

Figura: Algoritmo de tratamento do fenômeno de Raynaud. BCCs: bloqueadores de canal de cálcio; 
IRSSs: inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Adaptado da referência 8.

Simpatectomia digital ou simpatectomia 
química com lidocaína ou bupivacaína po-
dem ser utilizadas em pacientes com isque-
mia crítica e úlceras ativas, que não respon-
deram ao tratamento farmacêutico (10, 33). 
O efeito costuma ser temporário, principal-
mente em pacientes com FRy secundário. A 
simpatectomia cervical é relacionada a com-
plicações pós-operatórias, sendo raramente 
recomendada (10).

Conclusões
Avanços recentes no tratamento do FRy 

permitiram o melhor manejo desta manifes-

tação, principalmente em pacientes com FRy 
secundário (ver figura). Os bloqueadores do 
canal de cálcio são considerados o tratamen-
to de primeira escolha para o FRy primário e 
secundário. Associação terapêutica e novas 
drogas vasodilatadoras devem ser utilizadas 
em pacientes que não responderam às medi-
das iniciais e aos bloqueadores de canal de 
cálcio. Novas alternativas, como os inibidores 
da fosfodiesterase V, podem ser uma opção 
para pacientes com FRy grave. Os análogos 
da prostaciclina endovenosos devem ser uti-
lizados nos pacientes com úlceras isquêmicas 
de difícil tratamento, principalmente naque-
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