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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

( ) COMUNICAÇÃO 

( ) CULTURA 

( ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( ) EDUCAÇÃO 

( ) MEIO AMBIENTE 

( X ) SAÚDE 

( ) TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

( ) TRABALHO 

 

 

ESCLERODERMIA NO AMBULATÓRIO DE 

REUMATOLOGIA 

 

 
Matheus Alves dos Santos1 - Acadêmico  

Therency Kamila dos Santos 2 - Acadêmico  

Guilherme Lourenço de Macedo3 - Acadêmico  

Fabiana Postiglione Mansani4 - Orientadora 

 
Resumo: A Esclerodermia é uma doença crônica, sistêmica e heterogênea, caracterizada por fibrose  generalizada 

da pele e órgãos internos, vasculopatia de pequenos vasos, associada à produção de autoanticorpos. Afeta 

principalmente mulheres entre a quarta e quinta década de vida, aumentando a sua incidência com a idade. O tipo 

e a frequência de acometimento de órgãos-alvo são muito variáveis. Algumas das comorbidades relacionadas a 

esta doença incluem a hipertensão pulmonar, a fibrose pulmonar, alterações esofágicas, envolvimento do intestino 

delgado, crise renal esclerodérmica, artrite, artralgia, calcinose, dentre outras manifestações importantes. Por ser 

uma doença muito significativa para a saúde pública e representar uma parcela de casos atendidos pela 

Reumatologia, justifica-se sua incorporação como pauta das reuniões da LAAI e da LATEM, além de seu 

atendimento por acadêmicos no ambulatório de Reumatologia. 
 

Palavras-chave: Esclerodermia. Autoimunidade. Reumatologia. 

 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

 
Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) e Liga Acadêmica de 

Autoimunidade (LAAI). 

 

 
PÚBLICO-ALVO 

 
Acadêmicos e pacientes do ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário 

Regional dos Campos Gerais. 

 

 
 

1 Acadêmico; UEPG; Medicina; matineco@msn.com. 
2 Acadêmico; UEPG; Medicina; therencyfrances@gmail.com. 
3 Acadêmico; UEPG; Medicina; gui-gmchess@hotmail.com 
4 Orientadora; fpmansani@gmail.com 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

 
O ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais atende pacientes dos municípios que compõem os Campos Gerais, Arapoti, Balsa Nova, 

Campo Largo, Carambeí, Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, 

Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Sengés, Teixeira Soares, Telêmaco 

Borba, Tibagi e Ventania - Paraná – Brasil. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

 
Ambulatório de Reumatologia e Auditório do Hospital Universitário Regional dos 

Campos Gerais. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
A Esclerodermia é uma doença crônica e heterogênea, caracterizada por fibrose 

generalizada da pele e de órgãos internos, vasculopatia de pequenos vasos, associada à produção 

de autoanticorpos. Afeta principalmente mulheres entre a quarta e quinta década de vida, 

aumentando a sua incidência com a idade. 

Esta enfermidade é classificada em localizada e sistêmica; com esta última tendo 

outras duas variantes: a esclerose sistêmica cutânea difusa, que é caracterizada pelo rápido 

desenvolvimento simétrico do espessamento cutânea nas áreas proximais e distais dos 

membros, face e tronco; e a esclerose sistêmica cutânea limitada, caracterizada pelo 

acometimento simétrico de espessamento da pele em áreas distais de membros e face. 

O tipo e a frequência de acometimento de órgãos-alvo são muito variáveis. Os 

principais órgãos acometidos incluem o sistema cardiovascular com a hipertensão pulmonar; o 

sistema respiratório com a fibrose pulmonar; o trato gastrointestinal com alterações esofágicas 

e envolvimento do intestino delgado; o sistema renal com insuficiência renal; as articulações 

com artrite, artralgia e calcinose; entre outros. 

Em 2012, o comitê da ACR-EULAR (Colégio Americano de Reumatologia/Liga 

Europeia contra o Reumatismo) estabeleceu uma nova classificação para critérios diagnóstico 

de Esclerose Sistêmica, com uma sensibilidade de 91% e especificidade de 92%. 

Com o exposto, o fato de a Esclerodermia ser uma doença de importância pra saúde 

pública visto suas comorbidades e desafio diagnóstico justifica sua incorporação nos 
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atendimentos do Ambulatório de Reumatologia e o fato de ser pauta nas reuniões mensais de 

ligas acadêmicas do projeto. 

O tratamento do comprometimento cutâneo é complexo e está bem menos 

sistematizado na literatura. Tem se utilizado Metotrexate, Ciclofosfamida, Micofenolato e 

inclusive Rituximab, com resultados variáveis. O uso de antifibróticos se encontra em fase de 

experimento. Cabe também citar a utilização de inibidores da fosfodiesterase, antagonistas dos 

canais de cálcio e antagonistas da endotelina-1. 

 

 
OBJETIVOS 

 
O objetivo deste projeto e discussão sobre Esclerodermia realizados pela Liga 

Acadêmica de Autoimunidade (LAAI) e Liga Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM) foi 

trazer uma maior carga de conhecimento para os discentes que participam da Liga, além  de 

oferecer atendimento gratuito para os pacientes com Esclerodermia e outras condições 

reumatológicas em geral, aumentando a carga de conhecimento dos futuros profissionais de 

saúde e melhorando o atendimento em saúde dos Campos Gerais. 

 

METODOLOGIA 

 
Este relato de experiência apresenta o trabalho desenvolvido pelas ligas acadêmicas 

LAAI e LATEM, no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais durante o segundo 

semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. Tal projeto contou com a participação de grupos 

de estudantes que se dividiram em duplas que eram escaladas para semanalmente acompanhar 

o atendimento das consultas do ambulatório de Reumatologia nas terças-feiras, em horário 

extracurricular. 

Além disso, foram realizadas reuniões mensais sobre doenças autoimunes e 

medicamentos, para que os acadêmicos adquirissem mais conhecimento sobre o assunto e 

melhorassem o atendimento à população. 

 

 
RESULTADOS 

 
Como resultado final do projeto, foi visto uma melhora geral tanto no entendimento 

quanto na visualização prática dos casos de Esclerodermia no ambulatório, levando a uma 
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melhora do atendimento profissional destes pacientes e mais conhecimento aos acadêmicos 

ativos nas ligas. Dessa forma, o projeto mostrou-se como de grande benefício para o sistema de 

saúde da comunidade dos Campos Gerais. 

Ao final da consulta, os pacientes adquiriam mais conhecimento com relação a sua 

condição, além de obterem diagnóstico e tratamento adequado. O conhecimento de sua 

condição e formas de tratamento melhora a adesão dos pacientes ao mesmo, incentivando  uma 

melhora geral na qualidade de vida. 

 

FOTO(S) 

 

. 

 

Figura 1 – Atendimento no Ambulatório de Reumatologia 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Dessa forma, pode-se concluir que a gravidade e possíveis comorbidades da 

Esclerodermia tanto em jovens quanto em adultos justificam sua importância e incorporação 

como pauta nas reuniões teóricas da LAAI e da LATEM e de sua experiência prática no 

ambulatório do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 

 

Assim, a disseminação do conhecimento sobre a doença tanto a universitário quantos 

para os pacientes com esta condição reforça a importância de ambas as ligas acadêmicas para a 

comunidade de Ponta Grossa e região. 
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