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Introdução
• O fenómeno de Raynaud constitui uma alteração da coloração das extremidades por vasoconstrição
• Objetivo: elaborar um fluxograma de orientação clínica do fenómeno de Raynaud nos Cuidados Primários
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Pesquisa: sumários, normas, revisões, meta-análises e artigos originais
Fontes: UpToDate, Dynamed, ACCESSSS, TRIP database, Cochrane Library e Pubmed
MeSH: Raynaud Disease, Algorithms, Therapeutics, Diagnosis + Linguagem natural: Raynaud Phenomenon
Sem restrições temporais ou linguísticas
Nível de evidência: SORT

Resultados

5 sumários, 1 revisão sistemática (SORT B) e 5 revisões simples (SORT C)

“Perguntas-chave”
1. Os dedos são muito sensíveis ao frio?
2. Os dedos mudam de cor quando expostos ao frio?
3. Caso mudem de cor, ficam brancos, azuis ou ambos?
≥1 afirmativa e coloração
bi/trifásica: Raynauld provável

≥1 afirmativa e coloração
unifásica: Raynauld possível

Anamnese e EO cuidadosos

Desencadeantes?
Ponderar vigilância

Todas negativas:

Raynaud improvável
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• Expo. ocupacional?
• Rever medicação
• Outros desencadeantes?

Eliminar
desencadeantes +
Reavaliar 3-6M

Resolve

Raynaud secundário
a ocupação/ drogas

Mantém

Investigação

Manter
evicção

Não

Raynaud primário (80-90%)

Raynaud secundário a pat. sistémica?

Habitualmente: simétrico. mulheres, 15-30A.
FR: tabagismo, AF, ocupação manual,
enxaqueca, DCV

Habitualmente: assimétrico, homens, <12A,
>40A, ulceração/ isquémia digital

Sem necessidade de MCDTs

Hemograma, lípidos, glicémia, urina II, ANA, TSH, VS,
PCR + Eventualmente: Ac anti-centrómero, anti-Scl70,
anti-SS-A, anti-SS-B

1ª: manter temp. corporal, s/ vasoconstritores, s/ tabaco
2ª: BCC longa ação
3ª: iPD-5, ARA II ou SSRI
- Follow-up: 3/6M (transição para secundário?)

**

Avaliação

Se persistência
sintomática

Referenciar
Reumatologia (capilaroscopia),
C. Vascular ou Hematologia

Discussão
• Todos os utentes com Raynaud devem ser cuidadosamente avaliados,
pesquisando indícios de patologia secundária.
.

• Perante suspeita de Raynaud secundário, devemos solicitar a avaliação
analítica inicial e referenciar para cuidados hospitalares para diagnóstico
da condição subjacente e tratamento dirigido.
.

• Perante Raynaud primário, recomenda-se o aquecimento, evicção de
vasoconstritores/stress, cessação tabágica e atividade física.
Se necessária terapêutica farmacológica, privilegiam-se
bloqueadores dos canais do cálcio.
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