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 INTRODUÇÃO 

O fenómeno de Raynaud é uma patologia 
que afeta os vasos sanguíneos, nomeada-
mente a nível das mãos e pés, associado à 
vasocontrição devido ao frio e ao stress. É 
uma situação clínica que motiva várias con-
sultas em Medicina Interna como situação 
alarmante e que incomoda o quotidiano dos 
doentes.

 Resumo 

O fenómeno de Raynaud é uma patologia que afeta os vasos sanguíneos, 
nomeadamente a nível das mãos e pé, associado à vaso-contrição associada 
ao frio e ao stress. É uma situação clínica que motiva várias consultas em 
Medicina Interna como situação alarmante e que incomoda o quotidiano 
dos doentes.
A propósito do tema, os autores apresentam o seguinte caso clínico: 
Doente, do sexo masculino, de 53 anos, seguido em consulta de Medicina 
por fenómeno de Raynaud, que nas últimas avaliações apresentou um 
quadro clínico que permitia formular outras hipóteses de diagnóstico, 
neste caso: um Síndrome de CREST. O doente foi encaminhado, pelo 
médico assistente, para a consulta de medicina com queixas de dores os-
teoarticulares e fenómenos de Raynaud nas mãos e pés. Realizou exames 
para estudo complementar de diagnóstico, entre os quais a capilarosco-
pia, que era compatível com doença auto-imune com componente de es-
clerose marcada em atividade e analiticamente destacavam-se ANAs po-
sitivos e anticorpos anti-centrómero positivo forte. É seguido em consulta 
desde então, com me lhoria das queixas após introdução da terapêutica 
médica.
O caso apresentado mostra, uma vez mais, a necessidade que o internista 
deve ter em enquadrar as queixas do doente na sua globalidade e manten-
do o raciocínio “aberto” a novas queixas e sintomas. Com esta postura, é 
permitido ao internista uma avaliação global, frequentemente revista e rea-
justada aos sinais e sintomas do doente, nunca esquecendo as novas quei-
xas e analisando cautelosamente cada uma delas de forma individual e in-
tegrando-a no doente que se encontra à sua frente.

 Abstract 

Raynaud’s phenomenon is a disease that affects the blood vessels, mainly 
the hands and feet, associated with vasoconstriction of the vessels associated 
with cold and stress. It is a clinical situation that motivates several queries in 
internal medicine as an alarming condition and that interfers in the daily 
lives of patients.
The authors present the following case report: Male patient, 53 years old, 
followed in practice consultation for Raynaud’s phenomenon and that the 
last consultations presented complaints that overall, make us think about the 
Raynaud’s phenomenon that can be part of a wider and less frequent situa
tion: the CREST syndrome. The patient was referred for medical consultation 
with complaints of osteoarticular pain and Raynaud’s phenomena in the 
hands and feet. A complete study (analytical, imaging and clinical) of the 
situation was done. Capillaroscopy was compatible with autoimmune disea
se with sclerosis component marked activity and analytically stood out posi
tive ANAs and anticentromere strong positive antibodies. The patient is 
followed in consultation since then with improved complaints after introduc
tion of me dical terapeutic. The case shows, once more, the need the internist 
should have to frame the complaints of the patient as a whole and keeping 
a “open” thinking for new complaints and symptoms. With this posture is 
allowed to the internist an overall assessment, often revised and adjusted to 
the signs and symptoms of the patient, never forgetting the new complaints 
and carefully analyzing each of them individually and integrating it into the 
patient that is ahead of him.

—————
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 DESCRIÇÃO DO CASO CLÍNICO

Doente de 53 anos, sexo masculino e traba-
lhador da construção civil. O doente é seguido 
em consulta de Medicina Interna desde 2008, 
altura em que foi encaminhado pelo médico 
assistente por queixas de dores osteoarticula-
res (ombro, punhos, joelhos e tornozelos bila-
teralmente), associada a rigidez matinal (apro-
ximadamente 5 minutos) e por presença de um 

fenómeno de Raynaud exuberante (Figura 1).
Ao exame objetivo o doente apresentava hiper-
tensão sistólica isolada, telangiectasias da face, 
pirose ocasional, edemas e rigidez das mãos, 
parestesias da mãos. Não tinha antecedentes 
pessoais relevantes e não tomava qualquer me-
dicação habitual.
Analiticamente tinha auto-anticorpos antinu-
cleares (ANA) positivos e anti-centrómero posi-
tivos fortes. Na capilaroscopia apresentava al-
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terações compatíveis com doença auto-imune 
com componente de esclerose marcada em 
ati vidade. O restante estudo efetuado (eletro-
cardiograma, eco-cardiograma transtorácico, ra-
diografia do tórax, endoscopia digestiva alta e 
provas de função respiratória), não mostrou 
alterações. O doente iniciou então nifedipina 
30mg, uma vez por dia, com aparente estabili-
zação do quadro.

Dois anos depois, o doente regressa à consulta 
com queixas de pirose de difícil controlo com 
as manobras e terapêuticas habituais e com 
agravamento das queixas osteoarticulares. Ana-
liticamente, foi notado um aumento dos au-
to-anticorpos a positivarem: ANA, anticorpos 
anti-nucleares (ENA, Anti-SSA) e anti-centró-
mero. Realizou TC torácica e endoscopia diges-
tiva alta, sem alterações e associou à terapêuti-
ca habitual hidroxicloroquina 400mg, uma vez 
por dia, com nova estabilização das queixas.
Dois anos depois, os auto-anticorpos mantém-se 
elevados, com complemento CH50 positivo e 
velocidade de sedimentação de 5, mantem quei-
xas osteoarticulares sobretudo matinais e epi-
sódios frequentes de pirose intensa. A mano-
metria esofágica não mostra alterações.

 DISCUSSÃO

Os anticorpos anticentrómeros fortemente po-
sitivos ocorrem em até 60% dos doente com 
síndrome de CREST e em 15% deles com es-
clerodermia. Tem especificidade de mais de 
98%. Um teste positivo é um forte argumento 
pa ra a presença de síndrome de CREST. A pre-
sença destes anticorpos nas fases precoces da 
evolução da doença, como aconteceu neste caso 
clínico tem valor preditivo no aparecimento de 
envolvimento cutâneo (Figura 2) e dimi nui a 
probabilidade da doença intersticial pulmo nar 
(que o doente em questão não apre senta).

 CONCLUSÕES

O caso descrito salienta a necessidade que o 
médico internista tem de integrar as queixas do 
doente com um todo e não encarando as quei-
xas de forma parcelar. Esta forma de acompa-
nhamento do doente (visão holística do mes- 
mo) permite uma intervenção precoce nos mo-
mentos de agudização das queixas ou no apa-
recimento de novos sinais e sintomas. 
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FIGURA 1 - Alterações tricolores características do fe nó-
meno de Raynaud.

FIGURA 2 - Radiografia das mãos do doente.
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