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RESUMO 
 

Diógenes AHM. Capilaroscopia na DMTC: um processo dinâmico 

associado ao envolvimento intersticial pulmonar e à gravidade de 

doença. [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2006. 

 

Selecionamos consecutivamente 63 pacientes com doença mista do 

tecido conectivo (DMTC) (Kasukawa, 87) para determinar a 

relevância do padrão SD. Ter uma capilaroscopia periungueal (CPU) 

até cinco anos antes do início do estudo foi o principal critério de 

inclusão. Na entrada, avaliamos o envolvimento de órgãos e os auto-

anticorpos. A idade média e o tempo de doença foram 45,3 + 10 e 

8,45 + 5,42 anos, respectivamente. O padrão SD foi observado em 

41 pacientes na entrada (65%) e em 45 na CPU prévia (71,5%), 

p=0,20. Dez pacientes (16%) alteraram a CPU, 7 normalizaram e 3 

desenvolveram padrão SD. O tempo de doença, número e freqüência 

de órgãos envolvidos foram semelhantes em pacientes com e sem 

padrão SD. Em contraste, a análise de cada parâmetro do padrão SD 

mostrou uma freqüência significativamente menor de áreas 

avasculares (AA) moderadas/graves na entrada, comparada com a 

CPU anterior (26,5 e 53%, p=0,013). Além disto, 76% dos pacientes 

com doença intersticial pulmonar (TCAR) tiveram AA na entrada, 



enquanto apenas 24% dos pacientes com esta alteração não 

apresentavam este achado à CPU (p=0,017). Adicionalmente, 

reduzida densidade capilar foi freqüentemente observada em 

pacientes submetidos à terapia imunossupressora, quando 

comparados com o grupo sem este tratamento (66,7 e 33,3%, 

p=0,001). A CPU na DMTC é um processo dinâmico e a análise de 

cada parâmetro do padrão SD parece ser um bom indicador de 

doença intersticial pulmonar e gravidade de doença. 



SUMMARY 

 

Diógenes AHM. Capillaroscopy in MCTD: a dynamic process 

associated to lung interstitial involvement and disease severity. 

[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2006. 

 

       For determining the clinical relevance of SD-pattern in MCTD, 

sixty-three MCTD patients (Kasukawa´s criteria) were consecutively 

selected. The main inclusion criterion was availability of previous 

nailfold capillaroscopy (NC) 5 years before inclusion. At entry, organ 

involvement and autoantibody evaluation were performed. The mean 

age and disease duration were 45.3 + 10 and 8.45 + 5.42 years, 

respectively. SD-pattern was observed in 41 patients at entry (65%) 

and in 45 at previous NC (71.5%), p=0.20. Ten patients (16%) 

changed NC, 7 normalized, and 3 developed SD-pattern. Disease 

duration, number and frequency of organ involvement were similar in 

patients with and without SD-pattern. In contrast, analysis of each 

SD-pattern parameter revealed a significant lower frequency of 

moderate/severe avascular areas (AA) at entry compared to previous 

examination (26.5 vs. 53%, p=0.013). Moreover, 76% of patients with 

interstitial lung disease (HRCT) had AA at entry, whereas only 24% of 

patients with this alteration did not have this NC finding (p=0.017). 



Furthermore, reduced capillary density was frequently observed in 

patients taking immunosuppressive therapy than those without (66.7 

vs. 33.3%, p=0.001). NC in MCTD is a dynamic process and analysis 

of each SD-pattern parameter seems to be a good indicator of lung 

involvement and disease severity. 
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A doença mista do tecido conectivo (DMTC) foi descrita em 1972 por 

Sharp e cols (1) Em 1987, Kasukawa e cols., propuseram critérios de 

classificação (2), que consistem em sintomas de lúpus eritematoso sistêmico 

(LES), esclerodermia sistêmica (ES) e polimiosite (PM), além da presença do 

anticorpo anti-U1 snRNP em altos títulos no soro destes pacientes. Estes 

critérios são mais restritos, necessitam de evidências de mais de uma 

conectivopatia ao diagnóstico e torna o grupo mais homogêneo. Sua 

utilização é freqüente em séries pediátricas (3).    

A incidência da DMTC é de 10/100.000, predomina no sexo feminino 

(9:1 a 24:1) (4) e em brancos (14:6), e tem pico de incidência na quarta 

década (4). A associação mais freqüente de HLA e DMTC é com o DR4 

(5,6), principalmente quando a artrite é erosiva (7).                

O fenômeno de Raynaud acomete a maioria dos pacientes  (8).  

Manifestações cutâneas ocorrem em até 52% dos pacientes. A 

esclerodactilia está presente em até 86% dos casos (9). Também são 

descritos fotossensibilidade em áreas cutâneas de exposição solar (20%)  e 

rash malar (10%) (10).  

A artrite é freqüente, poliarticular, semelhante a AR. Radiologicamente 

há pequenas erosões em falanges, assimetricamente distribuídas (11).  

A miosite ocorre em até 70% dos casos (12). O estudo imuno-

histoquímico revelou duplo mecanismo na DMTC, imune-celular como na PM 

e vascular como na dermatomiosite (13). O trato gastrintestinal (TGI) é 
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acometido com freqüência, em qualquer segmento, embora o esôfago seja o 

local mais afetado (14,15).  

As alterações cardiovasculares observadas na DMTC incluem 

pericardite, miocardite e hipertensão pulmonar (HP) (16,17,18).  

O envolvimento pulmonar ocorre em até 80% dos casos quando 

realizada investigação radiológica. Observa-se infiltrado intersticial nas bases 

pulmonares, com predomínio posterior, à tomografia computadorizada de 

tórax de alta resolução (TCAR) e função pulmonar com padrão ventilatório 

restritivo e redução da capacidade de difusão do monóxido de carbono <70% 

(5,19).  

Inicialmente descrita como benigna, sabemos que a DMTC pode ter 

evolução grave. Os acometimentos esofágicos, musculares e pulmonares 

são os principais responsáveis pela morbidade, enquanto a HP é a maior 

responsável pela mortalidade (20,21). A gamaglobulina elevada e a presença 

de anticorpo anticardiolipina IgG, no momento do diagnóstico, conferem pior 

prognóstico (21).  

 A capilaroscopia periungueal (CPU) é um teste de fácil realização, não 

invasivo, utilizado para o diagnóstico diferencial do fenômeno de Raynaud 

primário e secundário, apresentando boa relação custo-benefício (22,23). 

Adicionalmente, características distintas de alterações patológicas 

microvasculares podem estar associadas às doenças específicas do tecido 

conectivo (24,25,26). 
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De fato, mais de 80% dos pacientes com esclerodermia sistêmica 

apresentam o padrão SD que é caracterizado por microhemorragias 

periungueais, ectasia capilar, redução da densidade capilar a áreas 

avasculares (AA) (23,27). Além disto, a investigação clínico-capilaroscópica 

destes pacientes revelou uma associação com o envolvimento de órgãos 

(28,29) e uma possível correlação entre estes achados capilaroscópicos e 

uma evolução de doença mais indolente ou agressiva (30). Demonstrou-se 

ainda que, uma maior gravidade de achados capilaroscópicos e a atividade 

de doença pulmonar estiveram associados em pacientes com diagnóstico 

recente de ES (27). 

Em contraste, o padrão SD ocorre em apenas 2-12% dos pacientes com 

LES (8,31) e esteve associado com uma freqüência maior de anticorpos anti-

U1-RNP (8,32). Os achados capilaroscópicos no LES são freqüentemente 

relatados como padrões inespecíficos (33), descritos como capilares 

tortuosos, freqüentemente dilatados, denominado lupus pattern. Algumas 

vezes as alças estão aumentadas e a perda capilar, raramente, é observada. 

De forma interessante, em uma publicação recente (34), as alterações 

capilaroscópicas estiveram associadas com a atividade de doença e com a 

presença do anticorpo anti-dsDNA. 

A freqüência do padrão SD na dermatomiosite (DM) é semelhante 

àquela descrita na ES (32). Avaliações sucessivas de crianças com DM 

juvenil (DMj) demonstraram que alterações à CPU se correlacionaram com 

formas mais graves da doença (36). 
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Na DMTC, mais da metade dos pacientes possuem padrão SD 

caracterizado por capilares gigantes, microhemorragias periungueais e 

capilares em arbusto (20,37,38). No entanto, os três trabalhos avaliaram um 

número limitado de pacientes e estes estudos precederam os critérios de 

classificação para DMTC propostos por Kasukawa (20,37,38). 

Adicionalmente, a correlação clínica da CPU nesta conectivopatia não foi 

estabelecida, visto que há apenas um estudo sugerindo um envolvimento 

pulmonar mais extenso associado à microangiopatia padrão SD (20).  
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       O objetivo deste estudo foi determinar a relevância clínica 

do padrão SD em um grupo grande e homogêneo de pacientes com 

DMTC.  
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De um total de 135 pacientes com DMTC, regularmente acompanhados 

no Serviço de Reumatologia (HC-FMUSP), 63 foram selecionados para um 

estudo de coorte. Todos os pacientes preenchiam os critérios de 

classificação de kasukawa e cols (2) e se mantiveram com os anticorpos anti-

dsDNA e anti-Sm (negativos dois ou mais testes). 

O principal critério de inclusão foi haver uma avaliação capilaroscópica 

prévia, realizada pelo mesmo examinador (MTCC), utilizando o mesmo 

estereomicroscópio, em um período de até cinco anos do início do estudo. 

Os pacientes previamente expostos a cloreto de polivinil e/ou bleomicina 

foram excluídos. O comitê de ética em pesquisa (CAPPesq) da FMUSP 

aprovou o estudo, e o termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido 

de todos os participantes.  

 

3.1. Dados clínicos e laboratoriais: 

Todos os pacientes com DMTC foram avaliados no momento de entrada 

no estudo em relação à presença ou ausência de: acometimento cutâneo 

(manifestações LES: rash malar ou fotossensibilidade  e esclerodactilia), 

poliartrite (presença de artrite em cinco ou mais articulações periféricas), 

envolvimento pulmonar [presença de opacidades em vidro-fosco, 

predominantemente nas regiões sub-corticais dos lobos pulmonares 

inferiores, diagnosticado pela TCAR e hipertensão pulmonar definida pela 

pressão sistólica de artéria pulmonar acima de 40mmHg ao ecocardiograma], 

acometimento cardíaco (pericardite confirmada pelo ecocardiograma), 



Pacientes e Métodos 
 

 10

acometimento muscular (fraqueza muscular associada à elevação da 

creatinofosfoquinase e/ou da aldolase > 2x o valor normal na ausência de 

doença tireoidiana, infecções ou miopatia induzida por drogas), envolvimento 

esofágico (determinado por TCAR ou esofagograma),  alterações 

hematológicas (leucopenia com a contagem de células <4.000/mm3, 

linfopenia <1.500/mm3 em duas ou mais ocasiões, ou trombocitopenia com a 

contagem de plaquetas <100.000/mm3, na ausência de citopenias induzidas 

por drogas). Os pacientes ainda foram classificados de acordo com o uso 

recente ou não de terapia imunossupressora (azatioprina, ciclofosfamida, 

metotrexato).    

  A análise do perfil de auto-anticorpos foi realizada em todos os soros e 

consistiu na detecção do fator anti-núcleo e do anticorpo anti-dsDNA por 

imunofluorescência indireta em células HEp-2 e substrato de Chritidia 

luciliae, respectivamente; anticorpos anti-Sm e U1-snRNP que foram 

determinados por hemaglutinação passiva (37).  

 

3.2. Capilaroscopia Periungueal: 

Capilaroscopia periungueal in vivo (aumento de 10X e 16X) foi realizada 

pelo mesmo reumatologista (MTCC). Todos os dez dedos foram examinados 

utilizando um estereomicroscópio bifocal (Zeiss, Alemão) e iluminado por 

uma lâmpada de tungstênio tonalizada por uma lente verde para obter uma 

melhor visualização das alças. Aplicamos óleo de imersão para aumentar a 

transparência da pele e a região periungueal foi estudada em sua totalidade. 
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Os achados capilaroscópicos normais (Figura 1) para a população brasileira 

foram definidos conforme descrição prévia (40). Os achados anormais foram 

descritos por dados padronizados (38), a saber: número de alças em um 

1mm linear <7, alças capilares ectasiadas (número absoluto > 3, 

independentemente das dimensões da alça), presença de capilares em 

arbusto >1 e áreas avasculares (perda de duas ou mais alças consecutivas 

no leito periungueal). As áreas avasculares (AA) foram ainda classificadas 

como sendo de leve (grau 1)= 1 ou 2 áreas discretas de deleção vascular , 

moderado (grau 2)= mais do que 2 áreas discretas de deleção vascular ou 

grave (grau 3)= a presença de extensas AA confluentes e subseqüentemente 

graduadas de 0-3 (41). O padrão SD foi definido como o achado de 

microhemorragias periungueais, redução da densidade capilar, presença de 

alças ectasiadas e áreas avasculares (38). 

   A CPU, na entrada do estudo, foi realizada pelo menos 18 meses 

após a primeira avaliação em todos os pacientes. O intervalo médio entre as 

duas CPU foi de 3,2 + 1,4 anos. 
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Figura 1. Capilaroscopia normal 

 

 

 

3.3. Análise estatística: 

As variáveis quantitativas foram descritas como média e desvio-padrão, 

enquanto as variáveis qualitativas foram descritas pelas freqüências 

absolutas ou relativas. Na comparação das duas avaliações 

capilaroscópicas, o teste de McNemar foi aplicado. Para realizarmos as 

comparações proporcionais, utilizamos o teste χ2 ou o teste exato de Fischer. 
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O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação das médias nas duas 

avaliações. O valor do p foi considerado estatisticamente significante quando 

foi inferior a 0,05.  
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 A avaliação de entrada no estudo foi definida como parâmetro de 

comparação para todas as análises realizadas. Um nítido predomínio do 

sexo feminino (95%) foi observado entre 63 pacientes com DMTC. A idade 

média no momento de entrada do estudo foi de 45,3 + 10 anos (26 a 68 

anos). A idade média ao diagnóstico de DMTC foi de 36,9 + 10 anos e o 

tempo médio de doença na avaliação de entrada foi de 8,45 + 5,42 anos. O 

intervalo entre o primeiro sintoma relatado pelo paciente e a confirmação 

diagnóstica de DMTC foi de 3,78 + 4,78 anos (0 a 23 anos). 

 O padrão SD (Figura 2) foi observado em 41 (65%) pacientes no 

momento de entrada no estudo, a freqüência foi menor, mas não 

estatisticamente significante quando comparada à CPU prévia, quando 45 

pacientes apresentavam este padrão capilaroscópico (71,5%), p=0,20. De 

fato, 10 (16%) pacientes alteraram os seus achados capilaroscópicos na 

entrada do estudo: enquanto sete normalizaram o padrão SD prévio, três 

pacientes que possuíam CPU previamente normal, desenvolveram esta 

alteração microangiopática. A avaliação demográfica e as características 

clínicas dos pacientes estão ilustradas na tabela 1, separados conforme 

presença ou ausência de padrão SD à CPU. O tempo médio de doença foi 

semelhante em ambos os grupos (p=0,11) e os pacientes com padrão SD 

eram mais jovens (p<0,01). Os envolvimentos esofágico e pulmonar foram as 

manifestações clínicas mais freqüentes, embora esta diferença entre os 

grupos que apresentavam ou não padrão SD não tenha sido estatisticamente 

significativa (p=0,75 e p=0,62 respectivamente). O acometimento de outros 
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órgãos, tais como lesões cutâneas, artrite, miosite e citopenias 

hematológicas foi observado em menos de 50% dos pacientes com uma 

freqüência comparável em pacientes com e sem padrão SD (p= 0,21). 

Entretanto, o número médio de órgãos envolvidos foi semelhante em ambos 

os grupos (2,8 e 2,8, p= 0,72). 

 

 

Figura 2. Capilaroscopia com padrão SD – microhemorragia, áreas 

avasculares e ectasia capilar 
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Tabela 1. Características clínicas e demográficas dos paciente com 

DMTC com padrão SD presente ou ausente. 
 

 Padrão SD  

 
Presente  
(n= 41) 

 

Ausente 
(n= 22) Valor p 

Idade, anos 
Média + SD 41 + 8,9 51 + 10,6 < 0,001 

Tempo de doença, anos 
Média + SD 7.8 + 5,7 9,41 + 4.9 0,11 

Esôfago 33 (81%) 17 (77%) 0,75 

Pulmão 25 (61%) 12 (55%) 0,62 

Articular 17 (45%) 10 (46%) 0,76 

Hematológico 6 (15%) 5 (23%) 0,49 

Muscular 10 (24%) 3 (14%) 0,51 

Cutâneo 20 (49%) 10 (46%) 0,80 

Nº Órgãos/paciente 2,8 2,8 0,72 
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As manifestações cutâneas mais importantes da DMTC parecem ter 

uma distribuição distinta com relação ao padrão SD. Uma freqüência maior 

de esclerodactilia foi vista em pacientes com padrão SD (37%) quando 

comparados com aqueles sem esta alteração (22%); no entanto, esta 

diferença não apresentou significância estatística (p=0,26). Da mesma forma, 

as lesões cutâneas LES-símile foram aparentemente mais freqüentes 

naqueles pacientes sem padrão SD (27% e 12%, p=0,17), embora sem 

significância. 

Em contrapartida, a análise individual de cada parâmetro do padrão SD 

revelou uma freqüência significativamente menor de áreas avasculares graus 

2 e 3 à CPU de entrada (n=9), quando comparada à CPU previamente 

realizada (n=18) (26,5% e 53%, p= 0,013) (Tabela 2). Além disto, 76% dos 

pacientes com doença intersticial pulmonar (DIP) à TCAR (Figura 3) tinham 

áreas avasculares (Figura 4), ao contrário dos pacientes sem DIP (24%) com 

p= 0,017. A redução da densidade capilar (Figura 5), outro parâmetro do 

padrão SD, também foi mais freqüentemente observado em pacientes 

submetidos à terapia imunossupressora (66,7%) do que naqueles sem esta 

terapêutica (33,3%), p= 0,001.  Em contraste, nenhuma associação clínica foi 

observada com as microhemorragias, nem com os capilares ectasiados 

(Figura 6) .  
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Tabela 2.  Comparação da gravidade de áreas avasculares, na CPU de 

entrada e na avaliação prévia. 
 
 

  CPU  

 

 

 Entrada =34 

Positivo (%) 

Prévia n=34 

Positivo (%) 

 

Valor p 

 

 

AA 

 

 

Leve Grau 1 

 

Moderada  

e Grave  

Grau 2-3 

 

25 (73,5%) 

 

 

9 (26,5%) 

 

16 (47%) 

 

 

18 (53%) 

 

 

0,013 
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Figura 3.  TCAR de tórax em paciente com DMTC, em decúbito ventral, 

mostrando lesão pulmonar intersticial em vidro-fosco, bi-
basal e posterior, além de ectasia esofágica 

 
 

 
 

Figura 4. Capilaroscopia com áreas avasculares 
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Figura 5. Capilaroscopia com microhemorragias e ectasia capilar 
 
 

 
 

Figura 6. Capilaroscopia com redução da capacidade capilar, 
visualizando plexo venoso 
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 O presente estudo confirma e amplia achados prévios que indicam que 

o padrão SD à CPU é freqüentemente observado na DMTC (37,42) e ainda 

demonstra a sua natureza dinâmica. Além disto, a presença de áreas 

avasculares e a redução da densidade capilar pode ter uma aplicação clínica 

nesta doença.  

A grande vantagem desde trabalho é utilizar critérios de inclusão 

rigorosos, resultando em um grupo bastante homogêneo de pacientes com 

DMTC, uma vez que todos preencheram os critérios de classificação de 

Kasukawa (2) e se mantiveram negativos para os anticorpos anti-dsDNA e 

anti-Sm. Além disto, todos os pacientes foram submetidos à avaliação 

capilaroscópica  pelo mesmo examinador, utilizando o mesmo 

estereomicroscópio, de modo a evitarmos variações técnicas e inter-

observador.  

As características demográficas dos pacientes com DMTC, em relação 

à predominância feminina e idade de acometimento da doença, foram 

semelhantes àqueles observados na literatura (4,20), assim como o intervalo 

entre o primeiro sintoma e o diagnóstico da DMTC segundo Kasukawa (2).  

A freqüência do padrão SD na DMTC aqui estudada, embora alta e 

semelhante aos 54% observados em estudos anteriores (4,37), é menor do 

que os 83-93% descritos na ES (37,42).  

Observamos ainda que, nesta população, a freqüência dos achados 

clínicos analisados e o número de órgãos envolvidos foram idênticos nos 

pacientes com padrão SD e naqueles que não apresentavam esta alteração. 
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De forma inversa, a intensidade da microangiopatia foi um indicador de 

envolvimento sistêmico na esclerodermia em estudos realizados (44).  

Nossa análise demonstrou, de maneira interessante, que aqueles 

pacientes com DMTC e doença intersticial pulmonar (DIP) mostravam uma 

freqüência maior de áreas avasculares, um dos parâmetros de maior 

gravidade do padrão SD. Considerando que a TCAR representa o padrão 

ouro para o diagnóstico de DIP (45), e que as opacidades em vidro-fosco são 

reconhecidas à biópsia pulmonar (46) como regiões correspondentes a 

infiltrado inflamatório ativo, a nossa hipótese é que esta associação pode 

representar a lesão de células endoteliais, um alvo primário nesta patologia 

(47). As áreas avasculares também foram vistas em maior freqüência em 

pacientes esclerodérmicos com manifestações cutânea, pulmonar, cardíaca 

e renal (48,49,50), uma conectivopatia cuja patogênese está bem 

estabelecida e envolve lesão vascular (48). Além disto, o padrão SD foi 

observado de forma diferente e em maior prevalência nos pacientes com 

lesões de pele ES-símile quando comparados ao grupo com lesões LES-

símile. Embora não seja  significativo, tal fato reforça a possibilidade de uma 

microangiopatia de base em um subgrupo de pacientes com DMTC.  

Adicionalmente, a gravidade da DMTC determinada pela freqüência da 

terapia imunossupressora esteve associada à reduzida densidade capilar, 

outro parâmetro do padrão SD.  Apoiando este achado, a redução da 

densidade capilar foi descrita como sendo inversamente proporcional ao 

envolvimento sistêmico de órgãos em pacientes com Raynaud secundário a 
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ourtas doenças difusas do tecido conectivo (51). Este estudo ressalta ainda 

que parâmetros sorológicos de inflamação também estiveram associados a 

um decréscimo da densidade capilar (51), sugerindo uma possível patologia 

vascular local e sistêmica.  

A natureza dinâmica das alterações capilares na DMTC, que ocorreram 

em 16% dos pacientes em uma avaliação seqüencial de aproximadamente 

três anos, é uma descrição nova, considerando o fato de que uma redução 

significativa na freqüência de áreas avasculares graves foi observada 

durante a evolução. De forma semelhante, uma mudança de padrão foi 

descrita na DM juvenil (35,36). Simultaneamente, a melhora clínica que 

ocorreu em paralelo com a redução dos achados capilaroscópicos anormais, 

foi um dado consistente nesta patologia (35,36).  Além disto, observações 

seriadas, em várias conectivopatias da infância, também mostraram que os 

achados capilaroscópicos não são unidirecionais (52). 
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1. Este estudo mostra que a capilaroscopia periungueal na DMTC é 

um processo dinâmico.  

2. Nós demonstramos ainda que uma avaliação global do padrão 

SD não se antecipa ao envolvimento de órgãos 

3. A análise individual de parâmetros distintos parece ser um bom 

indicador de acometimento pulmonar e gravidade de doença 

nesta patologia. 
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ANEXO 1  
 
Critérios de classificação diagnóstica para DMTC propostos por 
Kasukawa e cols, 1987 
 
1. Sintomas comuns: 

1.1. Fenômeno de Raynaud 
1.2. Edema de dedos ou mãos 

 
2. Anticorpos anti-RNP presentes em títulos superiores a 1:1000 
 
3. Achados clínicos: 

3.1. Achados LES-símile: 
- poliartrite 
- linfadenopatia 
- eritema facial 
- pericardite ou pleurite 
- leucopenia (<4000/mm3) ou trombocitopenia (<100.000/ mm3) 

 
3.2. Achados ES-símile: 

- esclerodactilia 
- fibrose pulmonar, restrição pulmonar ou redução da capacidade de 

difusão (DCO <70%) 
- hipomotilidade ou dilatação do esôfago 

3.3. Achados PM-símile: 
- fraqueza muscular 
- aumento das enzimas musculares no soro (CPK) 
- padrão miopático à eletroneuromiografia 

 
Diagnóstico: 
 
DMTC será diagnosticada quando todas as três das seguintes condições 
forem preenchidas: 

1. Pelo menos um dos sintomas comuns estiver presente 
2. Presença de anti-RNP 
3. Um ou mais achados em duas ou três das categorias de doença de  

 3.1, 3.2. e 3.3. 
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ANEXO 2  
 
 

FICHA DE CAPILAROSCOPIA 
 

NOME:                                                                                                  RG  
IDADE:                                RAÇA:                          SEXO:  
DIAGNÓSTICO CLÍNICO:                                                                 DATA: 
MACROSCOPIA - 
COR PERIUNGUEAL: ...... ESCURA          ......... ..CLARA 
                                       MÃO ESQUERDA                       MÃO DIREITA 
                                    5       4       3      2        1       1       2       3       4        5 
EDEMA PERIUNG.  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........   ....... 
FERIMENTOS         ........  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ ........   ........  
 
MICROSCOPIA - 
No HEMORRAG.  ........  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ ........   ........ 
ÍND.VISIB.PLEXO ........  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ ........   ........ 
FILEIRAS TERMINAIS DE CAPILARES - 
DESORG. PALIÇ.    .......  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ ........   ........ 
No ALÇAS / mm       .......  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ ........   ........ 
ARBUSTOS              .......  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ ........    ....... 
ECTASIADOS            .......  ....... ........ ........ ....... ......... ........ .......  .......    ...... 
MEGACAPILARES     ........ ....... ........ ........ ....... ......... ........ ........ .......   .......    
GRAU DE DELEÇÃO ........  ....... ........ ........ ....... ......... ........ ....... .......   ....... 
COR DE FUNDO            .......ESCURA    .......CLARA 
VISIBILIDADE GERAL    .......BOA   .......REGULAR  .......QUASE NULA 
PADRÃO PREDOMINANTE ....ABERTO      ....CRUZADO  
                                              ....TORTUOSO ....MISTO 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
 
CONCLUSÃO: 
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ANEXO 3  

Ficha de avaliação longitudinal – clínico-laboratorial, radiológica e 
capilaroscópica – dos pacientes com DMTC nas duas avaliações 
 

 
Nome: RG: 

1a CPU 2a CPU Data __/__/__ __/__/__ 
Clínico-laboratorial   

Cutâneo    
LES-símile   
ES-símile   
Cardíaco      
Pericardite   
Hipertensão pulmonar   
Ecocardiograma   
Pulmonar      
Doença intersticial   
TCAR tórax   
Gastrointestinal      
Esofágico   
Esofagograma   
TCAR tórax   
Muscular     
Miosite   
CPK   
Aldolase   
Articular      
Artrite      
Hematológico   
Leucopenia   
Linfopenia   
Trombocitopenia   
Anticorpos   
FAN   
Anti-RNP   
Anti-Sm   
Anti-dsDNA   
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Capilaroscópico   
Microhemorragias   
Nº de alças   
Capilares ectasiados   
Áreas avasculares   
Leve ou grau 1   
Moderada ou grau 2   
Grave ou grau 3   
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ANEXO 4  
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA  FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
______________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

 
1. NOME DO PACIENTE .:..............................................................................  
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................... SEXO :    M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ..................................................... Nº ............. APTO: .................. 
BAIRRO:  ........................................................ CIDADE  .................................. 
CEP:..................................  TELEFONE: DDD (............) .................................. 
2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ......................................................... Nº ......... APTO: ............... 
BAIRRO:.......................................CIDADE:....................................................... 
CEP:.....................................TELEFONE:(     )................................................... 
______________________________________________________________ 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  
Valor preditivo da capilaroscopia periungueal na Doença mista do tecido conectivo 
PESQUISADOR: Adriana de Holanda Mafaldo Diógenes 
CARGO /FUNÇÃO: Médica  
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº  91.355/SP 
UNIDADE DO HCFMUSP: Reumatologia 
 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
 SEM RISCO � RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO � 
 RISCO BAIXO � RISCO MAIOR � 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata 
ou tardia do estudo) 

 
4.DURAÇÃO DA PESQUISA :  Três  Anos 
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE 

1. justificativa e os objetivos da imentos que serão utilizados e  

1. acesso, s e 

OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, 
CONSIGNANDO: 
 pesquisa ; 2. proced

propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3. 
desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que  poderão ser obtidos; 5. 
procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo.  
O Sr/Sra está sendo convidado a participar de um estudo que envolve um exame na 
região da unha, chamado capilaroscopia periungueal. Esse exame é tão importante 
quanto os de sangue. Para fazê-lo, o/a paciente tem que ficar 3 semanas sem tirar a 
cutícula das unhas. Dois dias antes do exame deve retirar bem o esmalte (se 
houver). Para realizá-lo, o médico vai passar um óleo na unha e na cutícula e olha 
os dedos em uma lupa, que parece um microscópio, em uma sala escura. Todos os 
dedos são examinados. Não será feito nenhum corte ou picada e não será retirado 
nenhum material para análise (ou seja, não será feita nenhuma biópsia). Além 
deste, serão feitos exames de sangue e urina que são habitualmemte solicitados, e 
que serão aproveitados no estudo. Será necessário realizar duas capilaroscopias 
com intervalo mínimo de 18 meses. Os riscos são os da coleta de sangue: dor no 
local da picada e possível formação de mancha roxa. O benefício não será para 
cada paciente, individualmente. Estamos tentando ver, se a capilaroscopia pode nos 
ajudar a identificar dados que possam contribuir para o tratamento. 
___________________________________________________________________ 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

 a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, risco
benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. 
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. 
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 

ventuais danos à saúde, 4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por e
decorrentes da pesquisa. 
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa. 
 
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

66-7492/3066-7490 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 
1. Ambulatório de Reumatololgia  -  3069-6384 e 3069-7132 
2. Faculdade de Medicina – Secretaria da Reumatologia – 30
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_____________________________________________________________ 
VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
 
 
 

_

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 
Protocolo de Pesquisa. 
  
São Paulo, .........de ..............................  de 20...... 
 
____________________________        ______________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa                           Adriana H. M. Diógenes  
ou  responsável legal                CRM 91.355 SSP/SP 

       Assinatura do pesquisador 
                                  (carimbo ou nome Legível) 
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