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RESUMO

ABSTRACT

A Fibrose Sistêmica Nefrogênica (FSN) é uma

The Nephrogenic Systemic Fibrosis (FSN) is a

condição progressiva e irreversível que, até o momento,

progressive and irreversible condition that, so far, has

ocorreu apenas em pessoas com Insuficiência Renal
(IR). Uma desordem sistêmica e rara, com seus efeitos
mais proeminentes e visíveis na pele. A FSN é uma
nova patologia, e sua etiologia ainda é pouco conhecida.
Evidências epidemiológicas indicam que o quadro clínico
se desenvolve após administração intravenosa de agente
contraste à base de quelantes dos íons de gadolínio
para realização de exames de imagem por Ressonância
Magnética (RM). Cerca de 215 casos foram notificados

occurred only in people with Renal Insufficiency (RI). A
rare and systemic disorder with its most prominent and
visible effects on the skin. FSN is a new pathology, and
its etiology is still poorly understood. Epidemiological
evidence indicates that the clinical picture develops
after intravenous administration of contrast agent
based on gadolinium ion chelators for Magnetic
Resonance Imaging (MRI) imaging. About 215 cases

e um alerta mundial da Food and Drug Admnistration

were reported and a worldwide alert from the Food and

(FDA) foi emitido. Ainda não está claramente definida

Drug Administration (FDA) was issued. The sequence of

a sequência dos eventos fisiopatológicos, bem como o

pathophysiological events as well as visceral involvement

acometimento visceral, mas sabe-se que nos músculos

has not yet been clearly defined, but it is known that

esquelético e cardíaco, surgem intensa inflamação do

in the skeletal and cardiac muscles there is intense

perimísio e endomísio com tecido fibrótico e atrofia de

inflammation of the perimysium and endomysium with

células musculares. Fibrose perivascular em arteríolas
coronárias também puderam ser observadas. Ainda
não há tratamento efetivo para impedir ou retardar o
surgimento das lesões fibróticas causadas pela FSN.
Porém, a melhora das funções renais, em alguns casos,
parece estabilizar e raramente entrar em remissão
espontânea. Pacientes com IR em estágio avançado
que necessitam de diálise ou que tenham TFG < 15mL/
min e todos os pacientes com fator de risco devem ser

fibrotic tissue and muscle cell atrophy. Perivascular
fibrosis in coronary arterioles could also be observed.
There is still no effective treatment to prevent or delay
the onset of fibrotic lesions caused by FSN. However, the
improvement of renal function, in some cases, seems
to stabilize and rarely go into spontaneous remission.
Patients with advanced RI who require dialysis or who
have GFR <15mL / min and all patients with a risk

avaliados criteriosamente através da creatinina, do

factor should be carefully assessed through creatinine,

clearance de creatinina e eletrólitos. Se o exame de RM

creatinine clearance, and electrolytes. If gadolinium

com gadolínio for realmente essencial, recomenda-se a

MRI is really essential, the lowest possible dose is

menor dose possível.

recommended.
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INTRODUÇÃO
A Ressonância Nuclear Magnética ou apenas
Ressonância Magnética (RM) é o mais sofisticado e
promissor método de diagnóstico por imagem na prática
clínica. Dada à alta capacidade de diferenciar os tecidos,
o espectro de aplicações estende-se a todas as partes
do corpo humano, explorando aspectos anatômicos e
funcionais, permitindo a identificação e quantificação
de lesões, tumores e anomalias patogênicas com maior
facilidade (MAZZOLA, 2009, p.117).
A ressonância magnética é uma técnica
espectroscópica que promove a interação entre o
intenso campo magnético produzido pelo equipamento
e os prótons de hidrogênio do tecido humano, que são
alinhados em momento de processamento, gerando
energia por ressonância. Criando uma condição para que
se possa enviar um pulso de radiofrequência e coletar
frequência resposta da precessão, convertendo-a em
imagem em 2D em modelos 3D (SANTOS, 2013, p.22).
A intensidade, qualidade e clareza de detalhes
das imagens obtidas por RM dependem de vários
parâmetros, como a densidade dos prótons de
hidrogênio, e os tempos de relaxação nuclear, T1 e T2,
causados pelas flutuações do campo magnético. Em
geral a densidade dos prótons nos tecidos é muito baixa
e, portanto, as imagens obtidas de tecidos apresentam
um contraste pequeno. Dependendo da riqueza de
detalhes pretendida, a fim de se ter um diagnóstico
mais preciso, torna-se necessário o uso de substâncias
com a finalidade de realçar o contraste de imagem
entre os tecidos normais e doentes, elevando-se a taxa
de relaxação dos prótons de hidrogênio, devido ao seu

paramagnetismo (YAN et al., 2008, MAZZOLA, 2009 apud
SANTOS, 2013, p.22).
Durante décadas os Agentes de Contraste à Base de
Gadolínio (ACBGs) foram considerados totalmente seguros
quando utilizados na dose de 0,1 a 0,2 mmol/kg, inclusive
nos pacientes com disfunção renal. Diferentemente do
contraste iodado, necessário para alguns exames de
tomografia, acreditava-se que ACBG não era nefrotóxico,
além de trazer menor risco de reações alérgicas. Embora
já se soubesse que quantidades ínfimas de Gadolínio (Gd),
na corrente sanguínea, se dissociavam do seu composto,
depositando-se nos ossos e no fígado.
Desde 1988, o ACBG vem sendo usado como meio
de contraste em exames clínicos de imagem por meio
RM. Contudo, entre 1997 e 2006, 215 casos de Fibrose
Sistêmica Nefrogênica (FSN) foram descritos no registro
internacional da Universidade de Yale, nos Estados
Unidos, incluindo casos na União Europeia (EU) e
sudeste asiático, todos relacionando o Gadodiamida, um
quelato de Gd, como provável agente desencadeante em
pacientes com doença renal crônica submetidos a diálise
(KARAN, 2008).
A FSN, até então desconhecida, é uma doença
nova, agressiva, debilitante e fatal, sem tratamento
consistentemente efetivo, que acomete tecidos
conectivos, a pele e outros órgãos. Em junho de 2006,
um alerta de segurança foi emitido pela agência federal
do departamento de saúde e serviços humanos dos
Estados Unidos, a Food and Drug Admnistration (FDA),
mencionando uma possível correlação entre a FNS
e o uso de contrastes à base de Gd em pacientes com
insuficiência renal (IR) (LEITE, 2007).

METODOLOGIA
Para melhor compreensão e desenvolvimento do
tema proposto neste trabalho, optou-se pela pesquisa
bibliográfica, de fins descritivo, uma vez que expõe
de uma forma geral a fibrose sistêmica nefrogênica e
estabelece correlação com uso do agente contraste à
base de gadolínio. Desenvolvida baseada em material
publicado e acessível, como livros, artigos especializados
e teses sobre o assunto, além de sites de caráter técnico
e científico. Vale ressaltar que os materiais utilizados são
tanto de fontes primárias quanto secundárias, “[...].um
estudo sintetizado que fornece instrumental analítico

para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode
esgotar-se em si mesma.” VERGARA (2004, p. 48).
Realizou-se um levantamento literário preliminar a
partir das seguintes bases de dados: SciELO; MEDLINE
e PubMed. Acessados por meio do endereço eletrônico,
buscou-se informações através dos descritores:
Ressonância Magnética / Gadolínio / Fibrose Sistêmica
Nefrogênica. Foram encontrados um total de 142
periódicos nacionais e internacionais, publicados nos
últimos 12 anos. Após uma breve leitura e análise dos
respectivos títulos, foi possível elencar 22 referências.
O tratamento dos dados coletados foi feito por meio dos
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métodos qualitativos, agregando argumentos, reflexões,

o Gd deve estar na forma de metal Gd3+, toda via,

análises e conclusões para satisfazer os objetivos do

apresenta auto nível de toxicidade, podendo precipitar

presente estudo.

em tecidos como fígado, nódulos linfáticos e ossos,
bloquear o transporte de cálcio nas células, interferir

[...] Há quem imagine que coleta de dados só se
faz por meio de formulário, entrevista ou outros
métodos interativos. Porém, não é correta esta
afirmação. Estes instrumentos estão referidos à
pesquisa feita em campo, mas quando a pesquisa
é bibliográfica, nesse caso a coleta é feita na
literatura que, direta ou indiretamente, trata do
assunto. VERGARA (2004, p. 56).

com enzimas intracelulares e membrana celular por
transmetalação.
A transmetalação é facilitada pelo Zinco,
Cobre, Ferro, Cálcio ou ácidos endógenos, que
desestabilizam esses complexos, liberando o
Gd3+ do quelante, ou quando ficam por um longo
período no organismo. Pouco solúvel, e após o
extravasamento anormal vascular, causa trauma,
edema crônico, disfunção endotelial, e são
fagocitados formando citosinas pró-fibróticas,
causam degeneração esplênica, necrose do lobo
central do fígado e anormalidade hematológica
(MARCKMANN, 2006)

Quanto às limitações do método, Vergara (2004,
p. 61), afirma que todo método tem possibilidades
e limitações. É pertinente antecipar-se a possíveis
críticas dos leitores, explicitando quais as limitações
que o método escolhido oferece, mas que ainda assim
o justificam como o mais adequado aos propósitos

O Gd3+ é administrado a pacientes associado

da pesquisa. Portanto, a metodologia adotada para o

a

presente trabalho possui as seguintes limitações:

estabilidade, evitando os efeitos tóxicos do íon livre

quelantes,

moléculas

orgânicas

com

maior

• A limitação da abrangência da pesquisa da

Gd3+ por meio da transmetalação. Segundo estudo

Fibrose Sistêmica Nefrológica e efeitos do uso do ACBG,

publicado no periódico britânico, Nephrology Dialysis

deixa à parte outras referências importantes, como

Transplantation (NDT) pela Universidade de Oxford,

documentos da agência do governo americano Food

o contraste em questão é eliminado pelo organismo

and Drug Admnistration (FDA), devido a permissões
de acesso. Além de tempo disponível e limitação de
recursos, que não permitiram a generalização das
conclusões extraídas do estudo;
• No que se refere ao tratamento dos dados
coletados, uma limitação diz respeito à própria história
de vida da pesquisadora, onde a subjetividade influi
em sua interpretação final. Contudo, procura-se certo
distanciamento, embora admita-se a inexistência da
neutralidade científica.
A Ressonância Magnética, por ser método
baseado em campos magnéticos gerados pelas
moléculas de água no organismo, adquire um
sinal mais forte devido à interação do quelato de
gadolínio com tais moléculas, permanecendo no
organismo tempo suficiente para a obtenção de
imagens mais nítidas. (KARAN, 2008, p.67)

através dos rins e pela meia-vida biológica em até 1,5
horas, em pacientes com função renal normal. Em
pacientes com IR essa eliminação pode levar cerca de
30 horas ou mais. Já pacientes que fazem hemodiálise
requerem 6 dias de diálises para remover cerca de 97%
do contraste.
Dos pacientes que fizeram uso de ACBG em exames
de RM, aproximadamente 5% apresentaram reações
adversas, sendo menos de 1% consideradas moderadas
ou graves. As reações mais comuns, são cefaleia,
náuseas, vômitos, dor e sensação de frio no local da
injeção, alterações do paladar, tontura, vasodilatação
e ansiedade. Podem raramente causar reações
anafilactóides graves entre 1:100.000 a 1:500.000
administrações, geralmente em pacientes alérgicos
aos contrastes iodados. Há cerca de 10 anos, surgiram
na literatura relatos de FSN como reação tardia após

Sanches e Melo (2016, p.6) esclarecem que, para se
dissolver em meio aquoso e manter suas propriedades,
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uso de compostos de gadolínio em pacientes com
insuficiência renal crônica (KARAM, 2008, p.68).
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RESULTADOS

Características e Farmacocinética do Gadolínio
Derivado do gadolinita, mineral cuja a principal
fonte de extração é a área monazítica. O Gd é um
elemento químico metálico prateado, dúctil, maleável,
com estrutura cristalina hexagonal da sério dos
lantanídeos. Relativamente estável, é encontrado em
estado sólido à temperatura ambiente, apresentando
propriedades ferromagnéticas. Contudo, não conserva
o brilho metálico quando exposto a umidade, formando
um óxido que adere suavemente a sua superfície.
Compostos de Gd foram bastante utilizados na
produção de fósforo de cinescópio, ativador de cor em
tubos das antigas TVs coloridas. Hoje, sua aplicação
limita-se a composição de ligas de ferro, cromo e
outras, em proporções inferiores a 1%, melhorando
a maleabilidade, resistência térmica e à oxidação.
(UNESP, 2005), além de possuir aplicações nucleares,
micro-ondas e na manufatura de Compact Discs (CD’s),
memórias de computador, telescópios e lasers.

Soluções de compostos de Gd, assim como, o iodo,
óxidos de ferro e manganês, também são utilizados
como contrastes intravenosos para realçar imagens
em exames de RM, que de acordo com Panepucci (1985
apud OLIVEIRA, BORDUQUI, s.d., p.17):
“[...] a função é diminuir os tempos de relaxação
dos tecidos com os quais entram em contato.
Os elétrons do gadolínio podem interagir
intensamente com os spins magnéticos dos
nossos prótons, fazendo com que estes relaxem
rapidamente, ou seja, diminuímos os tempos T1
e T2 da água dos nossos tecidos [...] fornecendo
um maior contraste na formação de imagens.

A presença do Gd provoca o encurtamento do tempo
de relaxação longitudinal em T1, hiperintensificando o
sinal dos tecidos nas imagens. Por sua vez, imagens
ponderadas em T2, possuem o sinal atenuado
(hipointenso). Conforme exemplos ilustrados adiante:

Figura 1. Em A, meningioma parasselar à direita, hipointenso em T1. Em B, a massa se apresenta hipointensa
em T2. Em C, após administração de ACBG, observa-se intensa e homogenia impregnação da massa pelo meio de
contraste. Fonte: SANTOS, 2001.

A Ressonância Magnética, por ser método
baseado em campos magnéticos gerados pelas
moléculas de água no organismo, adquire um
sinal mais forte devido à interação do quelato de
gadolínio com tais moléculas, permanecendo no
organismo tempo suficiente para a obtenção de
imagens mais nítidas. (KARAN, 2008, p.67)

o Gd deve estar na forma de metal Gd3+, toda via,
apresenta auto nível de toxicidade, podendo precipitar
em tecidos como fígado, nódulos linfáticos e ossos,
bloquear o transporte de cálcio nas células, interferir
com enzimas intracelulares e membrana celular por
transmetalação.

Sanches e Melo (2016, p.6) esclarecem que, para se
dissolver em meio aquoso e manter suas propriedades,

A transmetalação é facilitada pelo Zinco,
Cobre, Ferro, Cálcio ou ácidos endógenos, que
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desestabilizam esses complexos, liberando o
Gd3+ do quelante, ou quando ficam por um longo
período no organismo. Pouco solúvel, e após o
extravasamento anormal vascular, causa trauma,
edema crônico, disfunção endotelial, e são
fagocitados formando citosinas pró-fibróticas,
causam degeneração esplênica, necrose do lobo
central do fígado e anormalidade hematológica
(MARCKMANN, 2006)

Fibrose Sistêmica Nefrogênica

Descrita inicialmente em março de 1997, em uma
unidade de transplante renal na Califórnia, pelo Dr.
Shawn Cowper, e denominada como Dermopatia
Fibrosante Nefrogênica (DFN), é uma condição
progressiva e irreversível que, até o momento, ocorreu
apenas em pessoas com IR. A FSN é uma desordem
sistêmica rara, com seus efeitos mais proeminentes e
visíveis na pele, semelhante à esclerodermia, por isso
sua designação original como dermopatia. Com os
devidos esclarecimentos a partir de centenas de casos
relatados e o reconhecimento de que a doença renal
é pré-requisito para desenvolver FSN, a terminologia
mais reflexiva da realidade do transtorno foi adotada
(ICNSFR, 2013).
A FSN é uma nova patologia, sua etiologia ainda é
pouco conhecida. Evidências epidemiológicas recentes
indicam que o quadro clínico se desenvolve após
administração intravenosa de ACBG para realização
de exames de RM, angiorressonância, angiografias ou
angio-TC em pacientes que apresentam Insuficiência
Renal Crônica (IRC) em estágio 4 ou 5, conforme Tabela
4, adiante (LEITE, 2017, p.4). Mesmo nos pacientes
com doença renal severa ou terminal, a chance de
desenvolver FSN é de 3 a 5%.
A FSN não faz distinção de gênero, etnia ou faixa
etária, apesar de ocorrer com mais frequência em
pessoas de meia idade (35-55 anos) que tem em comum
alguma doença renal. Alguns pacientes com FSN
desenvolvem endurecimento da pele nos primeiros
estágios de IRC e outros possuíam o sistema nefrológico
debilitado há anos sem apresentar nenhum sintoma de
FSN (ICNSFR, 2013).
A relação entre o tempo do início da diálise e o
diagnóstico de FSN variou de 2 meses a 15 anos, segundo
uma série de 10 casos. Já outras séries relataram que o
tempo médio da exposição ao ACBG até o aparecimento
de evidências clínicas de FSN foi de 25 dias, variando de
2 a 75 dias (MUNDIM, 2009).
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Nenhuma forma específica de diálise foi associada
à FSN, embora, envolva principalmente pacientes
em hemodiálise, diálise peritoneal, receptores de
transplante renal (tipicamente com redução da
função renal), pacientes com DRC avançada e com IR
aguda sem necessidade de diálise. Não há relatos do
desenvolvimento da FSN em indivíduos com funções
renais normais.
Histopatologicamente, tem início com o inchaço
subagudo das partes distal das extremidades, como
no dorso das mãos, levando à esclerodactilia, seguida
da parte proximal das extremidades, coxas, antebraço
e abdômen. Face e pescoço são poupados. (ICNSFR,
2013).
[...] após 2 a 7 dias (média de 25 dias) da
exposição do paciente ao Gd é notado edema
nos pés, pernas e mãos com lesões bolhosas.
Alguns pacientes referem surgimento de pápulas
ou placas amareladas próximas aos olhos e
hipertensão arterial súbita, mas transitória
(THOMSEN, 2006).

Nas semanas subsequentes ocorre a induração
severa da pele, de tonalidade marrom e aparência de
casca de laranja. Podendo ser agressiva e associada a
dor constante, com muitos relatos de prurido e sensação
de queimação, além de agitação muscular e perda de
flexibilidade da pele (KARAM, 2008).
[...] apresenta intenso espessamento da derme
com acúmulo de colágeno em feixes separados
por grandes fendas em sua profundidade. Um
tecido fibroso espesso se estende através do
tecido adiposo até a fáscia, também espessada,
acrescido de numerosos fibroblastos, deposição
de mucina, fibras elásticas na ausência de
sinais inflamatórios. A partir de uma revisão
dos casos publicados [...], é evidente que lesões
cutâneas afetam as extremidades inferiores
em quase todos os pacientes (97%) (55/57).
Os tornozelos, as canelas e as coxas inferiores
são as áreas mais comumente afetadas. As
extremidades superiores são a segunda área
de envolvimento mais comum a ser afetada em
77% (44/57) dos pacientes, especialmente nas
mãos e nos pulsos. O tronco estava envolvido em
30% (17/57), enquanto o rosto e o pescoço não
estavam envolvidos. (MENDOZA et al., 2006).
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Progressivamente, o espessamento da derme
envolve os tecidos periarticulares, provocando
contraturas em flexão e limitações da mobilidade,
ou seja, levando o paciente à deficiência física grave,
podendo ser necessário o uso de cadeira de rodas.
A cronologia do acometimento visceral não está clara,
mas é mais comum em pacientes com acometimento
cutâneo extenso. Por sua vez, nos músculos esquelético
e cardíaco, surgem intensa inflamação do perimísio
e endomísio com tecido fibrótico e atrofia de células
musculares. Fibrose perivascular em arteríolas
coronárias também pode ser observada. “Nos pulmões,
ocorrem faixas de fibrose intersticial com células
inflamatórias, espessamento da adventícia de arteríolas
de pequenos e médios calibres, levando à redução da
capacidade de difusão de CO2” (MENDOZA et al., 2006;
KARAM, 2008).
“Outros
acometimentos
sistêmicos
incluem
trombose de fístula arteriovenosa para hemodiálise,
oclusão vascular periférica, ataque isquêmico transitório
e infartos cerebrais múltiplos” (MENDOZA et al., 2006).
“[...] É também possível de ocorrer a passagem do
ACBG pela placenta em gestantes e para o leite em
mulheres na lactação, recomenda-se nestes casos a
não-utilização deste meio de contraste” (JUNIOR, 2008).

hemodiálise, sendo a primeira até 3 horas após a
exposição. Enfatizando que a eficácia da hemodiálise
em prevenir a FSN é desconhecida.
Pacientes portadores de DRC em diálise peritoneal
expostos ao ACBG, recomenda-se trocas de bolsas
de diálise com uma frequência maior ou aumentar a
prescrição da diálise peritoneal automática por pelo
menos 48 horas.
“Outro aspecto que merece ser destacado é o
esclarecimento sobre os riscos dessa manifestação
tardia e grave aos pacientes que serão submetidos ao
uso do ACBG e aos profissionais que manipulam tais
compostos” (KARAM, 2008).

Prevenção

A FSN é uma doença devastadora, que ataca a pele e
diversos tecidos do corpo. Embora não se tenha certeza
sobre sua fisiopatogênese, as informações existentes na
literatura permitem sugerir recomendações no intuito
de prevenir ou mesmo mitigar os riscos de se adquirir
esta doença (MUNDIM et al., 2009).
Pacientes com DRC em estágio avançado que
necessitam de diálise ou que tenham TFG < 15mL/min e
todos os pacientes com fator de risco para DRC (maiores
de 60 anos, hipertensos, diabetes mellitus, lúpus
eritematosos sistêmicos, história familiar de doença
renal, mieloma múltiplo, etc) devem ser avaliados
criteriosamente através da creatinina, do clearance de
creatinina, dos eletrólitos, além de considerar doses
reduzidas de ACBG (KUO et al. apud LEITE, 2017).
“Se o exame de ressonância magnética com
gadolínio for realmente essencial, recomenda-se o
uso da menor dose possível, evitando os quelantes de
gadolínio lineares e múltiplas exposições” (FOOD AND
DRUG ADMINISTRATION, 2017 apud MUNDIM et al.,
2009).
Pacientes com DRC em hemodiálise expostos ao
ACBG, recomenda-se a realização de 3 sessões de
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DISCUSSÃO
Dos pacientes que fizeram uso de ACBG em
exames de RM, aproximadamente 5% apresentaram
reações adversas, sendo menos de 1% consideradas
moderadas ou graves. As reações mais comuns são
cefaleia, náuseas, vômitos, dor e sensação de frio
no local da injeção, alterações do paladar, tontura,
vasodilatação e ansiedade. Podem raramente causar

reações anafilactóides graves entre 1:100.000 a
1:500.000 administrações, geralmente em pacientes
alérgicos aos contrastes iodados. Há cerca de 10
anos, surgiram na literatura relatos de FSN como
reação tardia após uso de compostos de gadolínio em
pacientes com insuficiência renal crônica (KARAM,
2008, p.68).

Estadiamento e classificação da doença renal crônica
Estágio		TGF				Grau de IRC
(ml/min /1,73 m2)
		
0			

>90				

Grupos de Risco para DRC Ausência de Lesão Renal

1			

>90				

Lesão Renal com Função Renal Normal

2			60-89				IR Leve ou Funciona
3			30-59				IR Moderada ou Laboratorial
4			12-29				IR Severa ou Clínica
5			<15				IR Terminal ou Dialítica
TGF = Taxa de Filtração Glomerular, IR = Insuficiência Renal, DRC = Doença Renal Crônica. Fonte: Adaptado de JUNIOR, 2014, p.2.

Ainda não está claramente definida a sequência
dos eventos fisiopatológicos da FSN; porém, encontrase na imuno-histoquímica (IHQ) um infiltrado cutâneo
inicial com células dendríticas, CD68 / fator XIIIª
que poderia representar uma possível resposta
do hospedeiro ao estímulo nocivo. Além disso,
pesquisas com hibridização in situe IHQ mostraram
o aumento de um marcador de expressão do TGFβ1
no RNAm, distribuído difusamente na pele, fáscia e
músculos afetados. Portanto, existe a hipótese de
que o TGFβ1esteja diretamente envolvido no processo
fisiopatológico da doença (MUNDIM, 2009).
Em pacientes com insuficiência renal crônica
avançada, incluindo aqueles em diálise, em
quem o agente de contraste permanece no
corpo por um longo tempo, a transmetalação
pode causar a liberação de Gd3 + livre de
agentes de contraste baseados em gadolínio.
Os íons Gd3 + livres tornam-se ligados a
ânions endógenos particularmente fosfatos e
formam sais insolúveis que se depositam em
tecidos. Os macrófagos locais envolvem essas
moléculas insolúveis e liberam uma variedade
de citocinas, incluindo TGFβ1, que atraem
fibrócitos circulantes e iniciam o processo de
32 Curie&Röntgen

fibrose. A fibrose tecidual na FSN é mais provável
causada por fibrócitos circulantes recrutados na
circulação do que pela proliferação de células
dendríticas

residentes

(THOMSEN,

2016,

tradução nossa).

Porém, a melhora das funções renais, em alguns
casos, parece estabilizar e raramente entrar em remissão
espontânea.
De acordo com Mendoza et al. (2016), o uso de
imunossupressão não obteve êxito, o tratamento com
corticoides sistêmico na dose de 1mg/kg/dia ou uso local
tiveram alguma eficácia e a fotoforese, plasmaferese e
talidomida produziram melhora em alguns pacientes. Assim
como Mendoza et al. (2016), Baron et al. (2013) reportaram
melhora clínica após plasmaferese, o que não foi constatado
por Hubbard et al. (2003).
Entretanto há consenso na aplicação de fisioterapia a
todos os pacientes, afim de diminuir a rigidez articular que,
em alguns casos, conseguem obter melhora parcial da
mobilidade, alivio das dores crônicas e rigidez cutânea.
Yerram et al. (2007 apud MUNDIM et al., 2009) destaca
que devido às suas propriedades quelantes e antioxidantes,
o tiossulfato de sódio foi testado, com resultado satisfatório
em uma paciente que recebeu 12,5g, 3 vezes por semana, ao
longo de 3 meses.

A 03 | N 02 | FEV 2019

A Pentoxifilina na dose de 1.200mg/d, substância com
ações vasodilatadoras e antifibróticas, mostrou retardo
da evolução nas alterações da pele em poucos pacientes
(COWPER, 2007 apud KARAM, 2008).
A medicina evolui junto com a tecnologia e desde do final da
década de 70, condições patológicas são esclarecidas através
da técnica de geração de imagens por ressonância nuclear
magnética, garantindo por consequência, tratamentos mais
eficientes e eficazes. Continua senso um exame seguro e
acessível.
Considerada uma patologia relativamente nova, rara,
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