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Resumo 

Introdução: A esclerose sistêmica (ES) é uma doença reumática autoimune cujo 

evento patogênico primário é a injúria vascular à microcirculação. Objetivo: Neste 

estudo, pretendemos avaliar a eficácia do ácido acetilsalicílico (AAS) sobre 

marcadores de dano vascular (tromboxano B2 [TX], fator de von Willebrand [fvW] e 

micropartículas derivadas de plaquetas [MPP], células endoteliais [MPE], e 

monócitos [MPM]) em pacientes com ES. Objetivamos ainda comparar os níveis 

plasmáticos de micropartículas (MPs) entre pacientes com ES e controles saudáveis. 

Métodos: Realizamos ensaio clínico randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, 

no qual os pacientes com ES foram alocados para receber AAS 100 mg/dia (n=35) 

ou placebo (n=35) durante quatro semanas. Os níveis plasmáticos de MPP (FITC-

CD42+/PE-CD31+), MPE (APC-CD105+) e MPM (FITC-CD14+) foram dosados nos 

tempos basal (T0) e final (T1) pelo método de citometria de fluxo. Os níveis 

plasmáticos de TX e fvW foram dosados por ELISA nos tempos T0 e T1. O desfecho 

primário estipulado foi a mudança nos níveis de TX entre T0 e T1. Um grupo controle 

composto por 35 indivíduos saudáveis, pareados para sexo e idade, também foi 

incluído para comparação dos níveis de MPs entre estes e os pacientes com ES. 

Resultados: Foram avaliados 70 pacientes com ES (idade média de 48,9 anos, 90% 

sexo feminino), com tempo médio de duração de doença de 6,4 anos. Após quatro 

semanas de intervenção, houve redução significativa nos níveis plasmáticos de TX 

(13,0 ± 7,8 ng/ml no T0, versus 10,3 ± 5,1 ng/ml no T1) no grupo AAS, sem diferença 

no grupo placebo (15,5 ± 6,8 ng/ml no T0, versus 13,9 ± 6,8 ng/ml no T1) (p = 

0.044). Os níveis plasmáticos de MPs foram significativamente maiores em 

pacientes com ES comparados a controles saudáveis (média ± DP): 79,2% ± 17,3% 

versus 71,0% ± 19,8% para MPP (p = 0,033); 43,5% ± 8,7% versus 37,8% ± 10,4% 

para MPE (p = 0,004); e 3,5% ± 1,3% versus 1,1% ± 0,5% para MPM (p < 0,0001). 

Efeitos adversos graves foram observados em três pacientes, mas não foram 

relacionados ao estudo. Conclusão: O uso de AAS 100 mg/dia por quatro 

semanas foi seguro e eficaz em reduzir os níveis plasmáticos de 

tromboxano B2 em pacientes com ES. Adicionalmente, micropartículas 

derivadas de plaquetas, células endoteliais e monócitos estão elevadas em 

doentes com ES, indicando um possível papel desses agentes nos mecanismos 

patogênicos da doença. 



ix 

Descritores: Esclerose sistêmica; Disfunção endotelial; Ácido acetilsalicílico; 

Micropartículas; Capilaroscopia. 



x 

Abstract 

Background: Systemic sclerosis (SSc) is an autoimmune rheumatic disease whose 

primary pathogenic event is vascular injury to the microcirculation. Objective: In this 

study, we intend to evaluate the effectiveness of acetylsalicylic acid (ASA) on 

markers of vascular damage (thromboxane B2, von Willebrand factor [vWF], and 

platelet-derived microparticles [PMP], endothelial cells-derived microparticles [EMP], 

monocytes-derived microparticles [MMP]) in SSc patients. We also aimed to compare 

the serum levels of microparticles (MPs) between patients with SSc and healthy 

controls. Methods: We performed a randomized, double-blind, placebo-controlled 

clinical trial, in which patients with SSc were allocated to receive ASA 100 mg/day 

(n=35) or placebo (n=35) for four weeks. Plasma levels of PMP (FITC-CD42+/PE-

CD31+), EMP (APC-CD105+) and MMP (FITC-CD14+) were measured at baseline 

(T0) and final (T1) times using flow cytometry. Plasma levels of TX and vWF were 

measured by ELISA at T0 and T1. The primary outcome was the change in the levels 

of TX between T0 and T1. A control group composed of 35 healthy individuals, sex 

and age-matched, was also included for comparison of MPs levels between them 

and the patients with SSc. Results: We evaluated 70 patients with SSc (mean age 

48.9 years, 90% female), with a mean disease duration of 6.4 years. After four weeks 

of intervention, there was a significant reduction in the plasma levels of TX (13.0 ± 

7.8 ng/ml at T0, versus 10.3 ± 5.1 ng/ml at T1) in the ASA group, with no difference in 

the placebo group (15.5 ± 6.8 ng/ml at T0, versus 13.9 ± 6.8 ng/ml at T1) (p = 0.044). 

Plasma levels of MPs were significantly increased in patients with SSc compared to 

healthy controls (mean ± SD): 79.2% ± 17.3% versus 71.0% ± 19.8% for PMP (p = 

0.033); 43.5% ± 8.7% versus 37.8% ± 10.4% for EMP (p = 0.004); and 3.5% ± 1.3% 

versus 1.1% ± 0.5% for MMP (p < 0.0001). Serious adverse events were reported in 

three patients, but not related to the study. Conclusions: The use of ASA 100 mg/

day for four weeks was safe and effective in reducing plasmatic levels of 

thromboxane B2 in patients with SSc. Additionally, microparticles derived from 

platelets, endothelial cells and monocytes are elevated in patients with SSc, 

indicating a possible role of these agents in the pathogenic mechanisms of the 

disease. 
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Figura 1. Ohne Titel (Gefangen, Diesseits – Jenseits/Figur), Paul Klee, 1940 – Fondation 
Beyeler. Com autorização. 

Um rosto com uma lágrima, cercado por barras, pintado poucos meses antes 

do falecimento do pintor alemão Paul Klee – um dos mais influentes modernistas do 

século XX –, em decorrência da esclerodermia, retrata o auto-aprisionamento que a 

doença provoca naqueles que dela padecem. 

A esclerose sistêmica (ES), a mais letal doença reumática autoimune crônica, 

é caracterizada pela tríade patogênica de dano microvascular, desregulação imune 

com produção de autoanticorpos e fibrose tecidual de múltiplos órgãos [1, 2]. É 

marcante a heterogeneidade de suas manifestações clínicas e comportamento 

evolutivo, porém o acometimento cutâneo é singular, classificando a doença em 

formas limitada, difusa e sine scleroderma, de acordo com a extensão do 

espessamento da pele [1, 2]. 

Conquanto a causa da doença ainda seja desconhecida, supõe-se que uma 

vez que um indivíduo geneticamente suscetível esteja exposto a gatilhos ambientais 

ocorra o processo inflamatório que desencadeia os complexos mecanismos 

patogênicos associados à ES [2]. Sabe-se que o evento patogênico primário é a 

disfunção endotelial de pequenos vasos [1, 3, 4]. As alterações vasculares na ES 

afetam predominantemente a microcirculação, com ativação persistente e apoptose 
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de células endoteliais, necrose capilar e proliferação/espessamento da camada 

íntima das arteríolas, resultando em estreitamento e oclusão de vasos sanguíneos, 

com redução do fluxo sanguíneo e um estado crônico de isquemia [1, 3, 4]. A injúria 

vascular é sistêmica e progressiva, e não ocorre reparo vascular adequado, dado 

que o dano estrutural não é acompanhado de mecanismo compensatório de nova 

angiogênese [3]. Esse desarranjo vascular com hipóxia crônica, associado à fibrose 

tecidual, leva, em última instância, à disfunção de múltiplos órgãos [5].  

O dano vascular decorre do desequilíbrio entre fatores vasoativos, com 

superprodução de substâncias vasoconstritoras, como a endotelina-1 (ET-1), e sub-

produção de substâncias vasodilatadoras, como óxido nítrico e prostaciclina [3, 4]. 

Ocorre ainda ativação de células endoteliais, com produção aberrante de fatores de 

crescimento e citocinas inflamatórias e fibrinólise deficiente, e ativação plaquetária 

com liberação de substâncias com potencial vasoconstritor e fibrótico [3]. Desde os 

anos 1980, estudos vêm demonstrando aumento no nível sérico de biomarcadores 

de lesão endotelial/vascular, como ET-1, fator de von Willebrand (fvW), 

trombomodulina e moléculas de adesão vascular-1 (VCAM-1) e intercelular-1 (ICAM-

1); além da elevação sérica de marcadores da ativação plaquetária, como b-

tromboglobulina, tromboxano (TX) e fator de crescimento transformador beta (TGF-

b), no soro de pacientes esclerodérmicos, corroborando a influência do dano 

endotelial e da injúria vascular na patogênese da doença [4, 6-8]. 

Dentre esses diversos marcadores séricos de ativação endotelial e 

plaquetária [2, 7-10], salientamos o TX e o fvW. O TX B2 é o produto inativo, contudo 

estável e facilmente mensurado pelo método de imunoabsorção enzimática (ELISA), 

da hidrólise do TX A2 – um potente vasoconstritor eicosanoide produzido por 

plaquetas ativadas, que aumenta a agregação plaquetária [10-12], e é considerado o 

“parâmetro mais significante relacionado à ativação plaquetária” [13]. Sua 

biossíntese é aumentada em pacientes com ES, contribuindo para o fenômeno de 

Raynaud mais intenso observado nesses doentes [14]. Ademais, a ativação 

plaquetária na vasculopatia da ES influencia os mecanismos de fibrose envolvidos, 

devido à diversidade de fatores pró-fibróticos produzidos e liberados pelas 

plaquetas, por exemplo serotonina, TGF-b e fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF) [15]. 
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Já o fvW é uma família de proteínas multiméricas, sintetizada apenas por 

megacariócitos e células endoteliais, que estimula a adesão plaquetária ao endotélio 

lesado [16]. Quando há lesão endotelial, o fvW liga-se ao subendotélio, alterando 

sua conformação e levando à adesão e ativação plaquetárias [17]. Concentrações 

plasmáticas elevadas do fvW – um dos marcadores mais utilizados para avaliação 

de dano endotelial – já foram reportadas na ES [7], inclusive relacionadas ao 

espessamento cutâneo e acometimento pulmonar na ES [18, 19]. 

1.1 Mediadores patogênicos de destaque na ES: células endoteliais, 
monócitos e plaquetas 

É sabida a importância das células endoteliais na patogênese da ES. O dano 

à microcirculação com ativação das células endoteliais é evento central na 

vasculopatia da ES, sendo o principal responsável pelo desequilíbrio entre fatores 

vasoativos (vasoconstritores versus vasodilatadores) [20]. Essa disfunção endotelial 

leva à vasculopatia fibro-obliterativa, devido à remodelação vascular com 

proliferação da camada íntima de arteríolas e ruptura capilar [21]. Revisão 

sistemática de 2017 [21] mostrou o papel fundamental da ativação de células 

endoteliais em pacientes com ES, especialmente pela ação de marcadores 

representativos de ativação destas células (elevados no soro de pacientes 

esclerodérmicos), como as já citadas moléculas de adesão (ICAM-1, VCAM-1, E-

selectina, P-selectina), além de marcadores da vasculogênese e angiogênese 

defeituosas, como o fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), a ET-1 e o fvW 

[21]. Essa revisão concluiu que esses foram os marcadores mais confiáveis na 

vasculopatia da ES, e ressalta que a ES é sobretudo uma doença vascular, com 

proeminente disfunção endotelial [21]. Mais recentemente, foi demonstrada 

correlação significativa entre células endoteliais circulantes e manifestações clínicas 

da ES, como úlceras digitais (UD), espessamento cutâneo, acometimento pulmonar 

e presença de anticorpos Scl-70, além da piora clínica após 12 meses em pacientes 

com maior número de células endoteliais circulantes, destacando-se o papel 

prognóstico negativo e marcador de gravidade da doença dessas células [22]. 

A desregulação da microcirculação deteriora a homeostase tecidual, levando 

à ativação de miofibroblastos – célula efetora da fibrose, cuja formação, sobrevida e 
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função estão aumentados na ES [23, 24]. Contribuem para a fibrogênese na ES, 

pela produção de mediadores profibróticos como o TGF-b e o colágeno tipo I, os 

monócitos, que nos pacientes esclerodérmicos apresentam maiores propriedades 

migratórias, quimiotáticas e adesivas [23]. A ativação de monócitos e sua 

diferenciação especialmente em macrófagos M2 exerce grande influência na 

patogênese da ES [25]. Estudos recentes demonstraram altas porcentagens 

circulantes de monócitos/macrófagos M2 em pacientes com ES [26] e sua 

associação com doença pulmonar intersticial (DPI) e presença de anti-Scl-70 [27]. 

Ademais, um fenótipo pró-fibrótico de monócitos CD14+, com elevada produção de 

fibronectina em macrófagos pulmonares na ES foi constado, destacando que 

monócitos/macrófagos CD14+ podem ser considerados produtores de matriz 

extracelular na patogênese da ES [28]. 

Por fim, maior atenção tem sido dada à contribuição das plaquetas na 

patogênese da ES. Fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos, as plaquetas 

contêm sofisticado sistema de grânulos que armazenam e liberam diversas 

substâncias pró-inflamatórias e pró-trombóticas, como TGF-b, fator de PDGF, b-

tromboglobulina e fator plaquetário-4, facilitando a agregação plaquetária e a 

quimiotaxia [29, 30]. Ademais, também ocorre liberação de serotonina pelos 

grânulos densos, o que contribui para a vasoconstrição e fibrose [29, 30]. Portanto, 

as plaquetas parecem desempenhar importante papel na patogênese da ES, por 

meio de ativação endotelial que leva à ativação plaquetária e liberação de 

mediadores pró-inflamatórios, além de ação pró-fibrótica, principalmente devido à 

liberação de substâncias sabidamente pró-fibróticas como o TGF-b (o mais potente 

mediador profibrótico em humanos [31]) e a serotonina [3, 8, 29-31]. A serotonina 

liberada pelas plaquetas pode ser a ligação crucial entre a vasculopatia e a 

fibrogênese na ES [31]. Ainda, as plaquetas ativadas expressam CD40L e fornecem 

ajuda coestimuladora às células B, o que pode facilitar a quebra da tolerância 

imunológica [31]. Consequentemente, as plaquetas podem ser o elo efetor entre o 

dano microvascular, a desregulação imune e a fibrose tecidual típicas da ES [31]. 
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1.2 Novos potenciais marcadores patogênicos: as micropartículas 

Destaque recente na literatura é o potencial papel de micropartículas (MPs) 

na patogênese de doenças reumáticas autoimunes [32, 33]. MPs são vesículas 

derivadas da membrana, liberadas durante a ativação e/ou apoptose celulares. 

Consideradas “partículas inertes” até os anos 1990 [34], sabe-se hoje de sua 

importância na resposta imune, atuando na comunicação intercelular, inflamação, 

apresentação de antígenos, hemostasia e reatividade vascular [32, 35]. 

O papel das MPs na patogênese de diversas doenças já foi apontado 

previamente, como a implicação de MPs de origem plaquetária (MPP), endotelial 

(MPE) e monocítica (MPM) na doença coronariana, especialmente relacionadas à 

vulnerabilidade da placa aterosclerótica e aterotrombose coronariana [34]; e na 

psoríase, independentemente de os pacientes apresentarem fatores de risco 

cardiovasculares [36]. As MPP também foram implicadas no aumento do risco de 

progressão de doença neoplásica e aumento do risco de comorbidades malignas, 

como hipercoagulabilidade e trombose [37], o que demonstra, portanto, que essas 

são moléculas biologicamente ativas. 

Com relação às doenças reumáticas imunomediadas, estudos prévios 

revelaram aumento no nível sérico de MPs em relação a controles saudáveis de 

pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES), artrite reumatoide (AR), síndrome 

do anticorpo antifosfolípide (SAF) e vasculites [32, 33, 38-42]. Foi demonstrado o 

aumento de MPP e sua correlação com atividade de doença em pacientes lúpicos 

[38], assim como aumento de MPE mesmo em pacientes com doença em baixa 

atividade ou remissão, inferindo uma ação dessas moléculas nos mecanismos de 

disfunção endotelial do LES [39]. Na AR, mostrou-se que as MPs são abundantes no 

líquido sinovial de articulações inflamadas e podem estimular a liberação de 

mediadores inflamatórios (por exemplo interleucina-6 [IL-6], ICAM-1 e fator de 

crescimento vascular endotelial [VEGF]) por sinoviócitos semelhantes a fibroblastos 

[40]. Além das propriedades inflamatórias das MPs, os estudos com SAF indicaram 

as propriedades procoagulantes dessas moléculas ao aferirem a elevação de MPP e 

MPE no soro dos pacientes com anticoagulante lúpico positivo e histórico de eventos 

trombóticos [41]. Ademais, o achado de níveis séricos aumentados de MPE em 

pacientes com vasculites ANCA-associadas e sua correlação com a atividade de 
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doença [42], sugere que as MPE possam atuar como um possível marcador de 

atividade dessas doenças, dado seu papel na ativação e no dano endotelial. 

E na esclerose sistêmica? Guiducci et al. [43] foram os primeiros a 

demonstrar, em 2008, aumento significativo no número sérico de MPs em 37 

pacientes com ES em relação a 15 controles saudáveis, especialmente MPs 

derivadas de plaquetas (MPP), e correlacioná-las com manifestações clínicas 

características, como o espessamento cutâneo e a presença de úlceras digitais. 

Leleu et al. (2020) também demonstraram aumento no nível sérico de MPs em 

pacientes com ES comparados a controles saudáveis, além de encontrar associação 

entre as MPs e presença de DPI e UD [44]. Em um dos mais recentes trabalhos na 

área, Jud et al., em 2021, encontraram níveis séricos aumentados de MPE em 

pacientes com ES e correlação clínica com hipertensão arterial pulmonar (HAP) e 

alterações capilaroscópicas [45]. Doravante, as MPs circulantes podem representar 

um novo biomarcador de disfunção vascular na ES, com possível potencial 

fibroproliferativo [33, 46]. 

1.3 Expressão clínica e avaliação morfológica da vasculopatia da ES 

O fenômeno de Raynaud (FRy) é a expressão clínica da vasculopatia da ES e 

está presente em mais de 95% dos pacientes, surgindo precocemente na doença, 

podendo preceder as demais manifestações clínicas em anos ou décadas [2, 47]. 

Consiste em resposta vasoespástica exagerada ao frio ou estresse emocional, 

caracterizado classicamente por três fases: a isquemia provoca a palidez digital, a 

hipóxia leva à cianose (dedos arroxeados) e, em seguida, a reperfusão sanguínea 

torna os dedos hiperemiados [47, 48]. Além do FRy, as UD também são 

manifestação precoce da vasculopatia: decorrentes da isquemia devido ao 

vasoespasmo, acometem até 50% dos pacientes esclerodérmicos durante o curso 

da doença e são causa comum de complicações, como dor, infecção e incapacidade 

funcional [47, 48] (figura 2). 
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Figura 2. Fenômeno de Raynaud e úlceras digitais em pacientes com ES. Acervo pessoal, com 
autorização. 

A capilaroscopia periungueal (CPU) é um método amplamente utilizado para 

avaliação morfológica da microcirculação periférica – arteríolas, capilares e vênulas 

–, tendo sido incorporada aos novos critérios classificatórios para ES, elaborados 

pelo American College of Rheumatology (ACR)/European League Against 

Rheumatism (EULAR) em 2013 [49-52]. Método de imagem não invasivo, de baixo 

custo e reprodutível, permite distinguir o FRy em formas primárias (condição 

benigna) e secundárias a colagenoses [50]. 

A ES é a única doença que apresenta achados capilaroscópicos específicos: 

o denominado “scleroderma pattern” (padrão SD) caracteriza-se por sinais

morfológicos de dano microvascular como a presença de capilares dilatados

(ectasiados ou megacapilares), microhemorragias, perda de alças capilares

(desvascularização) e neoangiogênese (capilares em arbusto) (figura 3) [51]. O

padrão SD é subclassificado em precoce (sem evidência de perda capilar), ativo

(maior frequência de megacapilares) ou tardio (extensas áreas avasculares),

conforme descrito previamente por Cutolo et al. [53], refletindo a progressão da

microangiopatia durante a evolução da doença [52]. A microangiopatia característica

da ES é encontrada em fases precoces da doença, por conseguinte, a CPU constitui

importante ferramenta diagnóstica [1, 51].
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Figura 3. Achados capilaroscópicos. Padrão capilaroscópico normal (A). Padrão SD (B), 
observando-se presença de microhemorragia (seta azul), capilares ectasiados e megacapilares 
(seta verde), e áreas de desvascularização (seta branca). Acervo pessoal, com autorização. 

1.4 Tratamento da vasculopatia na ES: há lugar para a aspirina? 

As alterações da microcirculação, responsáveis por graves manifestações 

clínicas da ES, como as UD, a HAP e a crise renal esclerodérmica (CRE), são 

tratadas primariamente de forma a obter a redução do vasoespasmo provocado pelo 

dano endotelial, sendo que não há opção terapêutica até o momento que reverta a 

injúria vascular ocorrida [1, 3, 47]. Para o tratamento do FRy e UD, estão disponíveis 

várias classes de medicamentos com eficácia moderada, como bloqueadores do 

canal de cálcio (nifedipino e anlodipino), inibidores da fosfodiesterase-5 (sildenafil e 

tadalafil), antagonistas dos receptores da endotelina (bosentana), inibidores 

seletivos da recaptação de serotonina (fluoxetina), e análogos da prostaciclina 

(iloprost e aprostadil) [1, 2, 47].  

O tratamento do FRy, desafio cotidiano na prática clínica, engloba medidas 

ambientais (evitar exposição ao frio e cessar o tabagismo) e o uso em monoterapia 

ou terapia combinada dos agentes farmacológicos mencionados acima, sendo que a 

terapêutica precoce e combinada dirigida à vasculopatia parece ser a melhor 

abordagem [46, 54, 55].  

Agentes antiplaquetários, como o ácido acetilsalicílico (AAS), também podem 

ser empregados como terapia adjuvante e são preconizados na abordagem 

farmacológica da vasculopatia na ES [54, 55], sendo largamente utilizados na prática 

clínica cotidiana. Contudo, não há evidências suficientes na literatura que embasem 

tal recomendação. Estudos que avaliaram a terapia antiplaquetária na ES, a vasta 

maioria conduzida nas décadas de 1980 e 1990, demonstraram redução de 

marcadores de dano vascular, como o trabalho de Kahaleh et al., o primeiro na área 
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– realizado em 1982, em que se observou redução nos níveis séricos de agregados

circulantes plaquetários e de b-tromboglobulina em 10 pacientes com ES após o uso

de AAS 150 mg a cada três dias e dipiridamol 400 mg/dia por dois meses [56]. De

modo similar, Pauling et al. [11] identificou, em estudo aberto em 2013, redução dos

níveis de marcadores de função plaquetária (P-selectina, CD40 ligante e TGF-b

plasmáticos, e metabólitos urinários do tromboxano) em pacientes com FRy e ES (n

= 9) submetidos ao uso de AAS 50 mg/dia + dipiridamol 400 mg/dia por duas

semanas. Contudo, Beckett et al. [57], em estudo de 1984, não encontraram

resultados favoráveis nos desfechos avaliados (mensuração sérica de sobrevida

plaquetária, atividade plasmática da renina, fibrinogênio e tempo de tromboplastina

parcial ativada; e medida do fluxo sanguíneo periférico por Doppler) ao conduzirem

ensaio clínico randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, em 28 pacientes com

ES usando AAS 975 mg/dia combinado a dipiridamol 225 mg/dia por dois anos.

Tais estudos, porém, apresentam deficiências metodológicas, seja pelo 

pequeno tamanho amostral, o curto período de intervenção e avaliação, a 

heterogeneidade de pacientes incluídos (a maioria sem ES), e/ou pelo uso de 

parâmetros clínicos e laboratoriais diversos e sem validação, comprometendo assim 

os desfechos encontrados – por vezes, conflitantes – e a generalização de suas 

aplicações [58]. 

A salicilina, extraída da casca do salgueiro branco, era o composto ativo do 

tônico usado desde o tempo dos faraós para alívio das dores, especialmente as 

articulares [59]. Popularmente conhecido como aspirina – nome fantasia de quando 

a droga foi patenteada em 1899 pela alemã Bayer Company, berço da indústria 

farmacêutica –, o AAS é o medicamento mais comercializado em todo o mundo [60]. 

Consiste em fármaco anti-inflamatório não esteroidal, com propriedades analgésicas, 

antipiréticas, anti-inflamatórias e antitrombóticas, resultantes da inativação 

irreversível da enzima ciclo-oxigenase da prostaglandina H-sintetase-1 e 2 (COX-1 e 

COX-2) [60, 61]. Assim, ao inativar as COX-1 e 2, ocorre o bloqueio da catalização 

dos prostanoides em ácido araquidônico e suprime-se a geração de prostaglandina 

H2 (PGH2) e a síntese de tromboxano A2 [61]. A eficácia e a segurança do AAS já 

foram extensivamente comprovadas, principalmente em estudos com doenças 

cardio e cerebrovasculares [61, 62], permanecendo a aspirina como alicerce da 

terapia antiplaquetária. A resposta, ou efetividade, à aspirina pode ser avaliada 
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mensurando-se marcadores da função plaquetária, como tromboxano e 

micropartículas derivadas de plaquetas [63]. 

Em face às crescentes evidências da contribuição plaquetária na patogênese 

da ES e considerando a negligência na avaliação da terapia antiplaquetária, 

especialmente no emprego do AAS – medicamento eficaz, seguro e de baixo custo, 

cujos mecanismos de ação vão ao encontro dos mecanismos patogênicos 

envolvidos na vasculopatia da doença [58] –, é que este trabalho foi proposto. Ainda, 

devido à presença de poucos dados na literatura abordando os níveis de MPs em 

pacientes com ES, também propusemos avaliar este marcador em pacientes com 

ES comparados a um grupo de controles saudáveis. 



2  O B J E T I V O S



O b j e t i v o s  | 13 

2.1 Objetivo geral 

Este é um estudo prova de conceito sobre a eficácia da aspirina na ES e 

sobre potenciais novos biomarcadores do dano à microcirculação. 

2.2 Objetivos específicos 

- Avaliar a eficácia e segurança do AAS, comparado a placebo, em pacientes 
com ES, estudando o efeito do AAS sobre marcadores de disfunção vascular na ES, 

a saber: tromboxano B2, fator de von Willebrand e micropartículas derivadas de 

plaquetas, células endoteliais e monócitos;

- Comparar os níveis plasmáticos de micropartículas plaquetárias, endoteliais 

e monocíticas entre pacientes com ES e controles saudáveis, e correlacioná-los com 

os dados clínicos e as alterações anatômicas da microcirculação de pacientes com 

ES.



3  M É T O D O S
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Este trabalho abrange dois estudos conduzidos simultaneamente: um ensaio 

clínico randomizado, duplo-cego, placebo controlado, para avaliar a eficácia do AAS; 

e um estudo transversal para avaliar os níveis plasmáticos de MPs plaquetárias, 

endoteliais e monocíticas em pacientes com ES comparados a controles saudáveis. 

A pesquisa foi iniciada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

EPM – UNIFESP (Parecer número 2.630.953 – Anexo 1) e cadastro na plataforma 

ClinicalTrials.gov (NCT: 03558854). 

3.1 Ensaio clínico randomizado 

Conduzimos um estudo prova de conceito, fase 2/4, unicêntrico, randomizado, 

duplo-cego, paralelo, para avaliar a eficácia do AAS em pacientes com ES após um 

período de 04 semanas, desenhado seguindo a estratégia PICOT delineada no 

quadro 1. O recrutamento e intervenção foram realizados no Hospital São Paulo 

(HSP). 

Quadro 1. Estratégia PICOT do ECR. 

P (população) Adultos com esclerose sistêmica 
I (intervenção) Ácido acetilsalicílico 100 mg por dia 
C (comparação) Placebo 
O (desfecho) Tromboxano B2 
T (tempo) Quatro semanas 

A diferença na média dos níveis plasmáticos de TX B2 entre os grupos após 

quatro semanas de intervenção foi considerada como desfecho primário do ECR. E, 

como desfecho secundário, avaliamos a diferença na média dos níveis plasmáticos 

de fvW, MPP, MPE e MPM entre os grupos, após as quatro semanas de 

intervenção.  

3.1.1 Seleção de participantes 

Foram considerados elegíveis os pacientes em acompanhamento regular no 

ambulatório de Esclerose Sistêmica do HSP, respeitados os seguintes critérios 

expostos no quadro abaixo: 
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Quadro 2. Critérios para participação no ECR. 

Critérios de 
inclusão 

- Idade ≥ 18 anos;
- ES estabelecida de acordo com os critérios classificatórios
ACR/EULAR 2013;
- Tratamento farmacológico em dose estável pelos últimos três
meses;
- Compreensão e assinatura do TCLE.

Critérios de 
exclusão 

- Gestantes e lactantes;
- Uso atual de medicamentos anticoagulantes, antiplaquetários e/ou
anti-inflamatórios;
- Diagnóstico de outras doenças reumáticas autoimunes;
- Diagnóstico de doença coronariana, doença cerebrovascular e/ou
doença arterial periférica;
- Diagnóstico de infecções e/ou neoplasias;
- Tabagistas;
- Contraindicação e/ou alergia ao AAS.

Após concordância via assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE – Anexo 2) aprovado pelo CEP da EPM/UNIFESP, os pacientes 

recrutados foram então randomizados.  

Foi realizada randomização simples, em escala 1:1, com tábua de 

randomização específica gerada pelo software GraphPad 

(https://www.graphpad.com/quickcalcs/índex.cfm), pelo Núcleo de Pesquisa & 

Desenvolvimento da Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das 

Clínicas (ICHC) da Universidade de São Paulo – USP (Anexo 3). Os pacientes 

foram alocados em grupo placebo (A) ou grupo AAS (B), conforme randomização, e 

a sequência de alocação foi aberta apenas ao término do estudo, após registro dos 

dados em tabela Excel. O envelope contendo o segredo de alocação foi mantido 

lacrado e guardado em ambiente externo ao do estudo durante toda sua execução. 

Os pacientes recrutados eram cegos em relação ao grupo alocado, assim 

como os avaliadores que realizaram o exame físico (SMO e CK) e os testes 

laboratoriais (SMO, ILAT e CN). O mascaramento dos pacientes quanto à 

intervenção foi garantido pela aparência e embalagem das medicações. Os 

comprimidos de AAS utilizados foram a Aspirina Prevent ®, 100 mg, da marca 

Bayer, com aparência bicôncava, de cor branca, insípidos e inodoros. Os 

comprimidos placebo, também insípidos e inodoros, tinham igual tamanho e 

coloração e continham apenas amido, tendo sido fabricados pelo Núcleo de 
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Pesquisa & Desenvolvimento da Divisão de Farmácia do ICHC/USP. Todos os 

comprimidos foram envasados em frascos similares, contendo 30 unidades, e 

devidamente identificados com o número de randomização (figura 4). 

Figura 4. Frasco contendo os comprimidos da intervenção. 

Como forma de garantir a aderência à intervenção, exigiu-se a devolução dos 

frascos na visita final. 

3.1.2 Intervenção 

Os pacientes foram avaliados no tempo basal (T0), com exame físico, coleta 

sanguínea para dosagem de marcadores e realização de capilaroscopia 

periungueal, quando então recebiam os frascos contendo os comprimidos de AAS 

ou placebo para ingestão de um comprimido diário por quatro semanas. 

Ao término das quatro semanas, considerado o tempo final (T1), os pacientes 

retornavam ao HSP para nova coleta sanguínea e entrevista sobre eventos 

adversos. Durante todo o período da intervenção, foram realizados contatos 

telefônicos semanais via WhatsApp para inquirir sobre a adesão ao protocolo e 

eventos adversos. 

Nenhuma mudança (ajuste de dose ou suspensão de medicamento) foi 

realizada no tratamento regular prescrito ambulatorialmente para os pacientes 

incluídos no estudo. 
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Este ensaio foi realizado entre outubro/2018 e maio/2021, com recrutamento 

e intervenção respeitando os meses de outono e primavera, de forma a evitar 

possíveis efeitos externos vasoreguladores pelas altas temperaturas do verão ou 

baixas temperaturas do inverno. 

3.1.2.1 Avaliação clínica 

Dados clínicos e demográficos (sexo, idade, comorbidades e uso contínuo de 

medicamentos) foram registrados durante entrevista no T0, assim como o tempo de 

duração da doença (considerado como a diferença em anos entre a primeira 

manifestação não-Raynaud até a data da inclusão no estudo), a história de UD e os 

medicamentos em uso para tratamento da ES (vasodilatadores e 

imunossupressores). 

 Dados sobre o perfil de autoanticorpos específicos da ES (anticentrômero e 

anti-Scl-70) e a presença de acometimento visceral, comprovado por exames 

complementares realizados rotineiramente no seguimento clínico desses pacientes e 

considerados com intervalo máximo de 12 meses da avaliação basal, foram 

coletados no T0 a partir de dados do prontuário eletrônico do Hospital São Paulo. 

Quanto ao acometimento pulmonar, a presença de DPI foi definida como a presença 

de anormalidades intersticiais na tomografia de tórax de alta resolução, além de 

avaliação da função respiratória por espirometria com mensuração da capacidade 

vital forçada (CVF); a presença de HAP foi definida em pacientes com HAP do grupo 

I confirmada pelo cateterismo cardíaco de câmaras direitas, de acordo com critérios 

previamente estabelecidos [64]. Quanto ao acometimento do trato gastrointestinal, 

consideramos apenas a presença de discinesia esofágica, confirmada por 

esofagograma baritado ou manometria esofágica. Em relação ao acometimento 

cardíaco, considerou-se a presença de miocardioesclerose comprovada por 

ressonância magnética cardíaca. Crise renal esclerodérmica (CRE) foi considerada 

se houvesse novo início de hipertensão significativa (> 150/85 mmHg) e decréscimo 

da função renal (≥ 30% redução da taxa estimada de filtração glomerular) 

registrados em prontuário eletrônico e/ou confirmada por biópsia renal [65]. 

A doença foi classificada em subtipo cutâneo limitado ou difuso, conforme 

preconizado pela literatura [2], após revisão de prontuário e avaliação clínica no T0. 
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A avaliação do espessamento cutâneo é feita pelo exame físico, utilizando-se o 

escore cutâneo de Rodnan modificado (mRSS) (figura 5), conforme preconizado 

[66]. São avaliadas dezessete áreas corpóreas, atribuindo-se pontuação de zero a 

três a depender do grau de espessamento cutâneo palpado, e a somatória da 

pontuação obtida fornece valor numérico final que varia de zero a 51 pontos. Essa 

avaliação foi realizada somente no tempo basal e sempre pelo mesmo examinador 

(SMO). Ainda no T0, os pacientes foram examinados quanto à presença de UD 

ativas. 

Figura 5. Imagem ilustrativa da avaliação cutânea pelo escore de Rodnan. Fonte: Sampaio-
Barros, PD [67]. 

3.1.2.2 Avaliação laboratorial 

Por punção da veia antecubital, foi coletado sangue venoso para dosagem de 

MPP, MPE, MPM, TX B2 e fvW nas etapas T0 e T1. 

3.1.2.2.1 Análises por citometria de fluxo 

Para aquisição das MPs, conforme protocolo previamente estabelecido [68], 

foram coletados quatro mililitros (ml) de sangue venoso, cuidadosamente, sem 

garroteamento excessivo, com agulha de médio calibre em tubo com citrato de 

sódio.  
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Em período máximo de até duas horas após a coleta sanguínea, o material foi 

centrifugado a 160g por 10 minutos à temperatura ambiente de 20o C, para obtenção 

de plasma rico em plaquetas (PRP). O PRP é transferido para tubo de citometria e 

centrifugado por seis minutos a 1500g, de forma a obter o plasma pobre em 

plaquetas (PPP). O PPP de cada paciente foi então dividido em tubos distintos de 

citometria, propriamente identificados, contendo 70 microlitros (µl) de PPP cada, 

para adição dos marcadores monoclonais de superfície. Para o controle isotípico, a 

mesma quantidade de PPP foi alocada em tubos de citometria distintos e 

propriamente identificados, adicionando-se os marcadores de isotipos com a 

fluorescência específica para cada anticorpo. O quadro 3 mostra os anticorpos, 

fluorescências e quantidades utilizadas nos experimentos por citometria de fluxo. 

Quadro 3. Marcadores de superfície, fluorescências e quantidades utilizados na citometria. 

Micropartícula Marcador Fluorescência Quantidade 

Plaquetária 
CD42 FITC 05 µl 
CD31 PE 05 µl 

Endotelial CD105 APC 2,5 µl 
Monocítica CD14 FITC 18 µl 

Após homogeneização e incubação em local escuro à temperatura ambiente 

por 20 minutos, foi adicionado 200 µl de solução buffer de fosfato (PBS) a cada tubo 

e procede-se para a quantificação de micropartículas em modo de alto fluxo pelo 

citômetro de fluxo FACS Calibur (Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), com 

aquisição de 30.000 eventos (figuras 6 e 7). 
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Figura 6. Citômetro de fluxo FACSCalibur. 

Figura 7. Templates de aquisição de micropartículas. MPs plaquetárias (A), endoteliais (B) e 
monocíticas (C) de um paciente com ES. 

Os testes por citometria de fluxo foram realizados no Laboratório de Biologia 

Celular e Molecular da UNIFESP – setor de Lípides, Aterosclerose e Biologia 

Vascular. Todas as amostras de sangue utilizadas nas avaliações por citometria de 

fluxo foram imediatamente descartadas após a realização da análise. Os dados 

obtidos foram avaliados pelo software CellQuestPro (Becton Dickinson 

Immunocitometry Systems, San Jose, CA, EUA) e os níveis plasmáticos de MPs 

apresentados em porcentagens. 
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3.1.2.2.2 Análises por ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) 

Para dosagem dos níveis de TX B2 e fvW, foram cuidadosamente coletados 

12 ml de sangue venoso, sem garroteamento excessivo, com agulha de médio 

calibre em tubo com EDTA. Após 30 minutos da coleta, foi realizada centrifugação e 

o plasma resultante foi cuidadosamente aspirado e armazenado a -20o C até a

dosagem por ELISA (R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA), conforme as instruções

do fabricante.

Para a análise do TX B2, foram pipetados 150 µl de plasma, acrescidos 150 µl 

de diluente específico, e dispensados nos poços das placas de ELISA (cada placa 

com 96 poços). Após as etapas de acréscimo dos anticorpos, incubação e lavagem, 

as placas foram lidas em espectrofotômetro conforme absorbância específica. Os 

resultados foram expressos em nanogramas por mililitro. 

Para a análise do fvW, foram pipetados 50 µl de plasma e dispensados nos 

poços das placas de ELISA (cada placa com 96 poços). Após acréscimo dos 

anticorpos, lavagens e incubação das placas, foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro conforme absorbância específica. Os resultados foram expressos 

em picogramas por mililitro. 

Os testes por ELISA foram realizados no Laboratório de Biologia Celular e 

Molecular da UNIFESP – setor de Lípides, Aterosclerose e Biologia Vascular. O 

espectrofotômetro utilizado (SpectraMax M5, Molecular Devices, San Jose, CA, 

EUA) compreende absorbâncias de 405 a 690 hm. Após leitura pelo aparelho, os 

resultados foram exportados para planilha do programa Excel, subtraídos os valores 

da curva padrão, e então interpolados em curvas de 4-parâmetros para obtenção 

dos dados e posterior análise estatística. Os ensaios foram realizados em duplicata 

e as amostras utilizadas foram imediatamente descartadas após a conclusão do 

experimento (figura 8). 
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Figura 8. Placas dos testes por ELISA. 

3.1.2.3 Avaliação morfológica da microcirculação 

Os pacientes com ES realizaram CPU panorâmica no T0, sempre pelos 

mesmos examinadores (SMO e CK), para avaliar a morfologia da microcirculação. 

Após período de adaptação, com repouso por cerca de uma hora em ambiente à 

temperatura de 24 ± 1o C, com as mãos mantidas a maior parte do tempo na região 

axilar de forma a mantê-las aquecidas, procedeu-se o exame.  

Foi utilizado um estereomicroscópio SZ6145TR (Olympus LS, Tóquio, Japão) 

com magnificação de 10-25 vezes, associada a uma fonte de epi-iluminação 

(Olympus) e sistema de captura de imagens (EP View) (figura 9). Aplica-se uma 

gota de óleo de imersão sobre a região das cutículas, o que torna a superfície 

regular, permitindo a entrada e saída de raios luminosos. Foram avaliados oito 

dígitos, excluindo-se os polegares. Para a obtenção de resultados mais acurados, o 

paciente deve estar orientado a não remover as cutículas por no mínimo três 

semanas antes do exame. Foram avaliados os seguintes parâmetros: número de 

alças por milímetro; número de capilares dilatados (ectasiados) e número de 

megacapilares; número de microhemorragias; e escore de desvascularização 

capilar, variando em graus de desvascularização de zero a três [69]. Todos os 

parâmetros foram compilados como a média obtida nos dedos analisados e 

classificados em padrão SD precoce, ativo ou tardio. 
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Figura 9. Estereomicroscópio para exame de capilaroscopia periungueal panorâmica. 

3.2 Estudo transversal 

Conduzimos um estudo transversal para comparar os níveis plasmáticos de 

MPs dos pacientes com ES, recrutados no ECR, a controles saudáveis, e investigar 

a possível associação dessas moléculas com características próprias da doença.  

Foram recrutados 35 controles saudáveis (taxa 2:1) na UNIFESP, dentre 

funcionários administrativos, auxiliares de serviços gerais, pós-graduandos e 

pacientes do ambulatório de Osteoporose do mesmo serviço, respeitados os critérios 

expostos no quadro 4.  

Os controles saudáveis, pareados para sexo e idade, foram avaliados 

somente no T0, com coleta sanguínea para dosagem de MPs. 
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Quadro 4. Critérios para a participação de controles no estudo transversal. 

Critérios de 
inclusão 

- Idade ≥ 18 anos;
- Compreensão e assinatura do TCLE.

Critérios de 
exclusão 

- Gestantes e lactantes;
- Uso atual de medicamentos anticoagulantes, antiplaquetários e/ou
anti-inflamatórios;
- Diagnóstico de quaisquer doenças reumáticas autoimunes;
- Diagnóstico de doença coronariana, doença cerebrovascular e/ou
doença arterial periférica;
- Diagnóstico de infecções e/ou neoplasias;
- Tabagistas.

3.3 Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se os softwares IBM 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 28.0 (Chicago, IL, EUA), e 

GraphPad Prism versão 9.2.0 (San Diego, CA, EUA). A estatística descritiva das 

variáveis foi apresentada como média, desvio-padrão (DP) e frequências. Para 

comparação de variáveis contínuas entre dois grupos, utilizamos o teste t de 

Student, se distribuição normal, ou o teste de Mann-Whitney, se distribuição 

considerada não-normal. A normalidade foi avaliada pelos testes de Shapiro- Wilk e 

de Kolmogorov-Smirnov. Variáveis categóricas foram avaliadas através do teste qui-

quadrado. Para correlacionar as variáveis, foram utilizados os testes de Pearson 

(distribuição normal) ou Spearman (distribuição não-normal).  

A avaliação dos desfechos primário e secundários, comparando-se os 

parâmetros laboratoriais entre os grupos de tratamento (AAS e placebo) ao longo do 

tempo (basal e final), foi realizada usando-se o modelo linear geral de medidas 

repetidas (GLM). Ainda, foi utilizada análise intenção de tratar modificada (por 

protocolo), considerando-se todos os pacientes que ingeriram ao menos uma dose 

da intervenção recebida e incluindo-se a última medida dosada disponível como 

parâmetro laboratorial. Para os dados faltantes (missing data), faltantes totalmente 

ao acaso (missing completely at random), consideramos que os pacientes sem a 
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última medida de avaliação retornaram aos níveis basais (baseline carried forward). 

O nível de significância estatística adotado foi de 5% (p < 0,05). 

3.3.1 Cálculo do tamanho amostral 

Utilizando os níveis de tromboxano B2 como variável principal de estudo, e 

considerando um DP igual a 100,0 picogramas/ml, de acordo com Herrick et al. [7], 

utilizamos a análise de variância de medidas repetidas como método estatístico para 

o cálculo do tamanho amostral (N). Considerando um poder de 80%, significância de

5%, e uma diferença detectável igual a 80,0 pg/ml no tromboxano B2, medido duas

vezes ao longo do tempo em dois grupos independentes (AAS e placebo),

encontramos um N = 36 pacientes em cada grupo.



4  R E S U L T A D O S
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4.1 Ensaio clínico randomizado: o ácido acetilsalicílico 

Um total de 68 pacientes recebeu ao menos uma dose da intervenção – AAS 

ou placebo, conforme demonstrado no fluxograma da figura 10. Os grupos eram 

homogêneos entre si quanto a todas as características demográficas e clínicas, 

conforme demonstrado na tabela 1. 

Figura 10. Fluxograma com o desenho do estudo. 
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Tabela 1. Dados clínicos e demográficos conforme alocação nos grupos AAS e placebo. 

*Teste estatístico: teste t de Student e qui-quadrado. Dados expressos em média ± DP ou n (%).
AAS = ácido acetilsalicílico; BCC = bloqueador de canal de cálcio; CPU = capilaroscopia periungueal;
CRE = crise renal esclerodérmica; CVF = capacidade vital forçada; DPI = doença pulmonar
intersticial; ES = esclerose sistêmica; HAP = hipertensão arterial pulmonar; mRSS = escore cutâneo
de Rodnan modificado; PD-5 = fosfodiesterease-5; SD = scleroderma; UD = úlcera digital.

Variável 
AAS 

(n = 34) 
Placebo 
(n = 34) 

p* 

Feminino/Masculino 31 (91,2) / 3 (8,8) 30 (88,2) / 4 (11,8) 0,690 
Idade, em anos 48,2 ± 11,5 49,7 ± 15,5 0,647 
ES limitada/ES difusa 19 (55,9) / 15 (44,1) 23 (67,6) / 11 (32,4) 0,318 
Duração da doença, em anos 6,6 ± 4,3 6,2 ± 3,9 0,662 
mRSS 7,3 ± 9,5 6,1 ± 10,0 0,615 
História prévia ou atual de UD 21 (61,8) 17 (50) 0,329 
CVF, em % predito 79,8 ± 18,4 (n=32) 82,3 ± 16,8 (n=30) 0,592 
CVF ≤ 80% 18 (56,2) (n=32) 14 (46,6) (n=30) 0,437 
DPI 17 (50) 20 (58,8) 0,465 
HAP  3 (8,8) 0 (0) 0,076 
Discinesia esofágica 19 (55,9) 21 (61,8) 0,622 
Acometimento cardíaco 3 (8,8) 4 (11,8) 0,690 
História de CRE 2 (5,9) 1 (2,9) 0,555 
Autoanticorpos 
  Anticentrômero 
  Anti-Scl-70 

6 (17,6) 
7 (20,6) 

7 (20,6) 
6 (17,6) 

0,758 
0,758 

Comorbidades, n (%) 17 (50) 19 (55,9) 0,486 
CPU padrão SD 
  SD precoce 
  SD ativo 
  SD tardio 

(n=29) 
5 (14,7) 
12 (35,3) 
12 (35,3) 

(n=30) 
3 (8,8) 

11 (32,4) 
16 (47,1) 

0,417 
0,711 
0,358 

Parâmetros da CPU 
  Média de alças capilares/mm 
  Média de capilares ectasiados 
  Média de microhemorragias 
  Média de megacapilares 
  Média de desvascularização 
  Escore avascular > 1,5 

(n=29) 
7,6 ± 1,7 
2,1 ± 1,2 
1,4 ± 2,2 
0,2 ± 0,3 
0,8 ± 0,8 
6 (17,6) 

(n=30) 
6,7 ± 2,2 
2,1 ± 1,8 
1,6 ± 2,3 
0,2 ± 0,5 
1,2 ± 1,0 
12 (35,3) 

0,118 
0,939 
0,644 
0,684 
0,095 
0,107 

Uso de BCC 23 (67,6) 24 (70,6) 0,793 
Uso de inibidor da PD-5 5 (14,7) 4 (11,8) 0,720 
Uso de estatina 4 (11,8) 3 (8,8) 0,690 
Uso de imunossupressor 
  Algum 
  Corticoide 
  Prednisona em mg/d 
  Ciclofosfamida 
  Micofenolato 
  Azatioprina 
  Rituximabe 
  Metotrexato 
  Leflunomida 

19 (55,9) 
5 (14,7) 
0,9 ± 2,4 
2 (5,9) 
6 (17,6) 
1 (2,9) 
0 (0) 

8 (23,5) 
2 (5,9) 

19 (55,9) 
2 (5,9) 

0,2 ± 1,1 
1 (2,9) 
9 (26,5) 
2 (5,9) 
1 (2,9) 
4 (11,8) 
1 (2,9) 

1,000 
0,163 
0,555 
0,555 
0,380 
0,555 
0,314 
0,203 
0,555 

Eventos adversos 8 (23,5) 9 (26,5) 0,779 
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4.1.1 Desfechos primário e secundários 

Na tabela 2 são apresentados os níveis plasmáticos basais de cada marcador 

avaliado, mostrando que não havia diferença entre os grupos no T0.  

Houve redução significativa nos níveis plasmáticos de TX B2 após quatro 

semanas de intervenção com AAS 100 mg/dia em comparação ao grupo placebo (p 

= 0,018) (tabela 3). 

Não encontramos diferença entre os tempos nos níveis dos demais 

marcadores avaliados, assim como não houve diferença no grupo placebo (tabela 
3). 

Tabela 2. Níveis plasmáticos basais dos marcadores dosados conforme alocação nos grupos 
AAS e placebo. 

Grupo AAS 
(n = 34) 

Grupo placebo 
(n = 34) 

p* 

Tromboxano B2 12,7 ± 7,7 15,5 ± 6,8 0,196 
Fator de von Willebrand 802,0 ± 786,2 677,4 ± 572,8 0,654 
Micropartículas plaquetárias 80,3 ± 17,9% 76,8 ± 17,5% 0,320 
Micropartículas endoteliais 44,9 ± 10,3% 42,6 ± 7,6% 0,345 
Micropartículas monocíticas 3,7 ± 1,4% 3,2 ± 1,2% 0,200 

*Teste estatístico: teste T de amostras independentes. Dados expressos em média ± DP. Valores das
micropartículas expressas em porcentagem por tubo. Valores do tromboxano expressos em ng/ml.
Valores do fator de von Willebrand expressos em pg/ml. AAS = ácido acetilsalicílico.
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Tabela 3. Desfecho laboratorial entres os tempos após tratamento com AAS ou placebo. 

p* 
Desfecho Grupo AAS Grupo placebo Interação Tratamento 

Tromboxano B2 
Basal 12,7 ± 7,7 15,5 ± 6,8 
Final 9,7 ± 4,1 13,9 ± 6,8 0,495 0,018 
p (tempo) 0,022 
Fator de von Willebrand 

Basal 802,0 ± 786,2 677,4 ± 572,8 
Final 668,6 ± 580,9 663,3 ± 447,8 0,484 0,681 
p (tempo) 0,388 

Micropartículas 
plaquetárias 

Basal 80,3 ± 17,9% 76,8 ± 17,5% 
Final 77,4 ± 22,1% 79,0 ± 17,6% 0,445 0,761 
p (tempo) 0,910 

Micropartículas 
endoteliais 

Basal 44,9 ± 10,3% 42,6 ± 7,6% 
Final 43,3 ± 5,1% 43,5 ± 6,1% 0,249 0,492 
p (tempo) 0,818 

Micropartículas 
monocíticas 

Basal 3,7 ± 1,4% 3,2 ± 1,2% 
Final 2,4 ± 1,2% 3,0 ± 1,0% < 0,001 0,911 
p (tempo) < 0,001 

*Teste estatístico: modelo linear geral de medidas repetidas (GLM). Dados expressos em média ±
DP. Valores das micropartículas expressas em porcentagem por tubo. Valores do tromboxano
expressos em ng/ml. Valores do fator de von Willebrand expressos em pg/ml. AAS = ácido
acetilsalicílico.

De acordo com os kits utilizados nos testes ELISA, a média dos níveis 

plasmáticos de TX B2 em voluntários saudáveis é de 2,2 ng/ml, e a média dos níveis 

plasmáticos de fvW em indivíduos saudáveis é de 150 pg/ml. Observamos, portanto, 

que na população estudada os níveis plasmáticos de TX B2 e fvW encontram-se 

aumentados tanto antes quanto após a intervenção, seja com aspirina ou placebo. 
A figura 11 ilustra o comportamento do TX B2 ao longo do tempo em cada 

grupo da intervenção. 
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Figura 11. Avaliação dos níveis plasmáticos de tromboxano B2 ao longo do tempo entre os 
grupos. 

4.1.2 Eventos adversos 

A maioria dos pacientes não apresentou qualquer evento adverso (tabela 4). 

Eventos adversos graves foram considerados quando houve necessidade de 

internação hospitalar durante o andamento do ensaio clínico e, apesar de terem sido 

observados somente em pacientes do grupo AAS (n = 3), não os consideramos 

relacionados ao estudo em curso. Tais eventos foram dor musculoesquelética, com 

internação para investigar artrite séptica (n = 1), e dispneia (n = 2), com internação 

devido à progressão de DPI e a tromboembolismo pulmonar. 

Uma paciente alocada no grupo AAS apresentou sangramento uterino 

anormal, de pequena monta, sem intercorrência hospitalar. Nenhum paciente 

desenvolveu novas UD durante o estudo. 
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Tabela 4. Eventos adversos observados. 

4.1.3 Risco de viés 

Avaliamos o risco de viés do ECR pela ferramenta RoB2 

(https://www.riskofbias.info/welcome/rob-2-0-tool/current-version-of-rob-2) e, 

conforme demonstrado na figura abaixo, houve baixo risco de vieses neste ensaio 

(figura 12). 

Figura 12. Avaliação do risco de viés. 

4.2 Estudo transversal: as micropartículas 

Foram avaliados 70 pacientes e 35 controles, pareados para sexo 

(feminino/masculino: 63/7 pacientes versus 31/4 controles) e idade (média ± DP: 

48,9 ± 13,4 anos nos pacientes versus 47,6 ± 14,0 anos nos controles). Os dados 

demográficos e clínicos da população estudada estão dispostos na tabela 5. 

Evento adverso, n (%) 
AAS 

(n = 34) 
Placebo 
(n = 34) 

Nenhum 27 (79,4) 26 (76,4) 
Cefaleia 1 (2,9) 1 (2,9) 

Dor musculoesquelética 2 (5,9) 3 (8,8) 
Rash cutâneo 1 (2,8) 0 (0) 

Dispepsia 0 (0) 1 (2,9) 
Constipação 1 (2,9) 1 (2,9) 
Sangramento 1 (2,9) 0 (0) 

Dispneia 2 (5,7) 0 (0) 
Morte 0 (0) 0 (0) 
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Tabela 5. Dados clínicos e demográficos da população estudada. 

*Teste estatístico: teste t de Student e qui-quadrado. Dados expressos em média ± DP ou n (%).
BCC = bloqueador de canal de cálcio; CPU = capilaroscopia periungueal; CRE = crise renal
esclerodérmica; CVF = capacidade vital forçada; ES = esclerose sistêmica; mRSS = escore cutâneo
de Rodnan modificado; PD-5 = fosfodiesterase-5; SD = scleroderma; UD = úlcera digital.

Variáveis ES 
(n = 70) 

Controles 
(n = 35) 

p* 

Feminino/Masculino 63 (90) / 7 (10) 31 (88,5) / 4 (11,4) 0,680 
Idade, em anos 48,9 ± 13,4 47,6 ± 14,0 0,630 
ES limitada/ ES difusa 44 (62,9) / 26 (37,1) -- -- 
Duração da doença, em anos 6,4 ± 4,0 -- -- 
mRSS 6,5 ± 9,6 -- -- 
História prévia ou atual de UD 39 (55,7) -- -- 
CVF, em % predito, (n=63) 80,9 ± 17,4 -- -- 
CVF ≤ 80%, (n=63)  33 (52,3) -- -- 
Doença intersticial pulmonar 38 (54,3) -- -- 
Hipertensão arterial pulmonar 4 (5,7) -- -- 
Discinesia esofágica 42 (60) -- -- 
Acometimento cardíaco 8 (11,4) -- -- 
História de CRE 3 (4,3) -- -- 
Autoanticorpos 
  Anticentrômero 
  Anti-topoisomerase I 

13 (18,6) 
13 (18,6) 

-- 
-- 

-- 
-- 

Comorbidade 37 (52,9) -- -- 
CPU padrão SD, (n=61) 
  Precoce 
  Ativo 
  Tardio 

23 (37,7) 
15 (24,5) 
23 (37,7) 

-- 
-- 

-- 
-- 

Parâmetros da CPU, (n=61) 
  Média de alças capilares/mm 
  Média de capilares ectasiados 
  Média de microhemorragias 
  Média de megacapilares 
  Média de desvascularização 
  Escore avascular > 1,5 

7,2 ± 2,0 
2,1 ± 1,5 
1,5 ± 2,2 
0,2 ± 0,4 
1,0 ± 0,9 
19 (31,1) 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

Uso de BCC 49 (70) -- -- 
Uso de inibidor da PD-5 9 (12,9) -- -- 
Uso de estatinas 8 (11,4) -- -- 
Use de imunossupressores 
  Algum imunossupressor 
  Corticoide 
  Prednisona, em mg/dia 
  Ciclofosfamida 
  Micofenolato 
  Azatioprina 
  Rituximabe 
  Metotrexato 
  Leflunomida 

46 (65,7) 
8 (11,4) 
0,8 ± 2,5 
3 (4,3) 

15 (21,4) 
3 (4,3) 
1 (1,4) 

12 (17,1) 
4 (5,7) 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
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Os pacientes apresentaram tempo médio de doença de 6,4 ± 4,0 anos e 26 

(37,1%) tinham forma cutânea difusa. As manifestações viscerais mais frequentes 

foram discinesia esofágica, em 42 pacientes (60%), e doença pulmonar intersticial, 

em 38 pacientes (54,3%). Anticorpos anti-Scl-70 estavam presentes em 13 pacientes 

(18,6%). A maioria (89,7%) apresentava padrão SD à capilaroscopia periungueal e 

55,7% tinham histórico de úlceras digitais, sendo que 21,4% apresentavam UD 

ativas na avaliação basal.  

Com relação ao tratamento farmacológico vasodilatador, 49 pacientes (70%) 

faziam uso de bloqueadores de canal de cálcio e nove (12,9%) usavam inibidores da 

fosfodiesterase-5. Quanto ao uso de imunossupressores, 65,7% dos pacientes 

usavam algum imunossupressor, sendo o micofenolato o mais prevalente (21,4%). 

Observamos que os níveis plasmáticos de MPs estavam significativamente 

aumentados em pacientes com ES em comparação aos controles saudáveis (média 

± DP): 79,2% ± 17,3% versus 71,0% ± 19,8% para as MPP (p = 0,033); 43,5% ± 

8,7% versus 37,8% ± 10,4% para as MPE (p = 0,004); e 3,5% ± 1,3% versus 1,1% ± 

0,5% para as MPM (p < 0,001) (Tabela 6 e Figura 13). 

Tabela 6. Níveis plasmáticos de micropartículas em pacientes com esclerose sistêmica versus 
controles saudáveis. 

*Teste estatístico: teste T de amostras pareadas. Dados expressos em média ± DP.

Micropartículas Pacientes (n = 70) Controles (n = 35) p* 
Plaquetárias 79,2% ± 17,3 71,0% ± 19,8 0,033 
Endoteliais 43,5% ± 8,7 37,8% ± 10,4 0,004 
Monocíticas 3,5% ± 1,3 1,1% ± 0,5 < 0,001 
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Figura 13. Níveis plasmáticos de micropartículas em pacientes com esclerose sistêmica 
versus controles saudáveis. 

4.2.1 Associações clínicas 

Observamos que os níveis plasmáticos de MPP foram significativamente 

maiores naqueles pacientes com a presença do autoanticorpo anti-Scl-70, em 

comparação a pacientes com anti-Scl-70 negativo (p = 0,030), e com tempo de 

doença com duração > 3 anos, em comparação aos com tempo de doença ≤ 3 anos 

(p = 0,038) (figura 14). Os níveis plasmáticos de MPE foram significativamente 

menores nos pacientes com mRSS > 15 pontos em comparação com aqueles com 

mRSS ≤ 15 pontos (p = 0,015), assim como nos pacientes com um escore de 

desvascularização na CPU > 1,5 comparados com aqueles com escore de 

desvascularização ≤ 1,5 na CPU (p = 0,042) (figura 14). Não foram observadas 

associações clínicas com as MPM. 

Não encontramos associações significativas entre os níveis plasmáticos de 

MPs e subtipo cutâneo da doença, histórico de UD ou UD ativas, ou manifestações 

viscerais (DPI, HAP, esofagopatia, acometimento cardíaco e CRE) (tabela 7). 

Ademais, nenhuma associação foi encontrada com os padrões (precoce, ativo ou 

tardio) e parâmetros capilaroscópicos, como número de alças capilares, 

microhemorragias, capilares ectasiados ou megacapilares. 

O uso de vasodilatadores, estatinas e imunossupressores não afetou o nível 

plasmáticos das diferentes MPs estudadas. 
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Tabela 7. Associações entre micropartículas e dados clínicos de pacientes com esclerose 
sistêmica. 

Micropartículas 
Variável 

p* Anti-Scl-70 positivo 
(n = 13) 

Anti-Scl-70 negativo 
(n = 57) 

Plaquetárias 85,9% ± 9,5 77,5% ± 18,6 0,030 
Endoteliais 40,5% ± 11,6 44,1% ± 7,9 0,177 
Monocíticas 3,4% ± 1,5 3,4% ± 1,2 0,896 

Tempo de doença ≤ 3 anos 
(n = 20) 

Tempo de doença > 3 anos 
(n = 50) 

p* 

Plaquetárias 71,3% ± 20,3 82,4% ± 15,2 0,038 
Endoteliais 43,5% ± 7,0 43,4% ± 9,4 0,983 
Monocíticas 3,7% ± 1,9 3,3% ± 0,9 0,221 

Forma cutânea limitada 
(n = 44) 

Forma cutânea difusa 
(n =26) 

p* 

Plaquetárias 77,7% ± 17,2 81,7% ± 18,0 0,371 
Endoteliais 44,5% ± 7,9 41,8% ± 9,9 0,221 
Monocíticas 3,3% ± 1,1 3,7% ± 1,5 0,306 

mRSS > 15 
(n = 13) 

mRSS ≤ 15 
 (n = 57) 

p* 

Plaquetárias 82,8% ± 18,6 78,3% ± 17,3 0,435 
Endoteliais  40,0% ± 4,1 44,3% ± 9,3 0,015 
Monocíticas 3,6% ± 1,5 3,4% ± 1,2 0,701 

Presença de DPI 
(n = 38) 

Ausência de DPI 
(n = 32) 

p* 

Plaquetárias 80,9% ± 14,6 77,2% ± 20,3 0,384 
Endoteliais 42,4% ± 9,8 44,8% ± 7,2 0,255 
Monocíticas 3,6% ± 1,4 3,3% ± 1,2 0,288 

História prévia ou atual de 
úlceras digitais 

(n = 39) 

Sem histórico de úlceras 
digitais 
(n = 31) 

p* 

Plaquetárias 81,6% ± 16,7 76,0% ± 18,2 0,193 
Endoteliais 43,7% ± 9,9 43,1% ± 7,2 0,776 
Monocíticas 3,4% ± 1,2 3,4% ± 1,4 0,939 

CPU SD precoce e ativo 
(n = 38) 

CPU SD tardio 
(n = 23) 

p* 

Plaquetárias 81,2% ± 16,4 76,8% ± 18,9 0,343 
Endoteliais 43,8% ± 8,0 43,0% ± 10,4 0,719 
Monocíticas 3,2% ± 1,3 3,7% ± 1,4 0,226 

Presença de megacapilares 
(n = 36) 

Ausência de megacapilares 
(n = 25) 

p* 

Plaquetárias 78,8% ± 16,8 79,7% ± 19,0 0,851 
Endoteliais 42,3% ± 10,0 45,1% ± 7,5 0,246 
Monocíticas 3,6% ± 1,5 3,2% ± 1,1 0,266 

Escore de 
desvascularização > 1,5 

Escore de 
desvascularização ≤ 1,5 p* 
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*Teste estatístico: teste T de amostras independentes. Dados expressos em média ± DP.
CPU = capilaroscopia periungueal; DPI = doença pulmonar intersticial; mRSS = escore cutâneo de
Rodnan modificado; SD = scleroderma.

Figura 14. Associações entre níveis de micropartículas e características clínicas da esclerose 
sistêmica. A e B: micropartículas plaquetárias, C e D: micropartículas endoteliais.

(n = 18) (n = 43) 
Plaquetárias 79,1% ± 17,1 79,3% ± 19,1 0,975 
Endoteliais 39,8% ± 10,1 45,0% ± 8,3 0,042 
Monocíticas 3,3% ± 1,4 3,7% ± 1,2 0,285 



5  D I S C U S S Ã O



D i  s  c  u  s  s  ã  o | 40 

Este estudo é, até o momento, o primeiro ensaio clínico randomizado, duplo-

cego, placebo-controlado, avaliando a eficácia do AAS 100 mg/dia sobre 

marcadores de disfunção endotelial e ativação plaquetária em pacientes com ES. 

Demonstramos de forma inédita que o uso de AAS 100 mg/dia por quatro semanas 

foi efetivo e seguro em reduzir o nível sérico de tromboxano B2 em pacientes com 

ES quando comparado a placebo. 

Nossos achados quanto à efetividade do AAS, somada à baixa incidência de 

eventos adversos no grupo submetido ao seu uso, vão ao encontro dos estudos 

apresentados previamente, reforçando as recomendações para o emprego do AAS – 

droga base da terapia antiplaquetária [62] – no manejo terapêutico da vasculopatia 

digital na ES [9, 47, 48]. O fundamento para o uso da terapia antiplaquetária na ES 

que justifica tais recomendações, ainda que escassas, deficientes e/ou controversas, 

baseia-se no racional teórico por trás dos mecanismos patogênicos envolvidos no 

dano à microcirculação periférica, com cada vez mais atenção à influência da 

ativação plaquetária nesse processo, e também na maior prevalência de doença 

macrovascular aterosclerótica que vem sendo reportada nesses pacientes [3, 9, 11, 

70]. 

Apesar de resultados por vezes controversos, o benefício da aspirina sobre o 

fluxo sanguíneo periférico continua a ser estudado e demonstrado em outras 

condições. Easter e Marshall [71] identificaram que o uso de aspirina 600 mg em 

dose única potencializou as respostas vasodilatadoras, avaliadas por medida do 

fluxo sanguíneo periférico com laser Doppler em associação à acetilcolina aplicada 

via iontoforese, em 15 mulheres com FRy primário na pré e pós-menopausa. Mais 

recentemente, em 2012, Leithäuser et al. [72] conduziram ensaio clínico 

randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, cruzado, com cinco controles 

saudáveis que receberam AAS 500 mg/dia ou placebo por sete dias, e avaliaram por 

videocapilaroscopia periungueal o fluxo de hemácias capilares em repouso e após 

estímulo isquêmico (oclusão supra-sistólica), demonstrando aumento significativo na 

velocidade do fluxo sanguíneo no grupo AAS, quando comparado ao placebo. 

Portanto, infere-se que o uso de aspirina tem efeito benéfico nos mecanismos de 

vasoregulação da microcirculação periférica.  

De modo interessante, estudos recentes avaliaram diferentes efeitos do AAS 

na ES. Valentini et al. [73] avaliaram em estudo observacional a incidência de 
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manifestações cardíacas (arritmias ventriculares, bloqueios cardíacos e/ou 

necessidade de marcapasso, falência de ventrículo esquerdo e/ou insuficiência 

cardíaca) em 654 pacientes com ES da coorte DeSScipher e encontraram que nos 

pacientes em uso de baixas doses de AAS (≤ 325 mg/dia), correspondentes a 36% 

da amostra, houve menor incidência dessas manifestações ao longo dos 914 

paciente-anos de seguimento, mostrando um possível efeito protetor dessa terapia 

na ocorrência de acometimento miocárdico na ES. Duas comunicações sobre o uso 

de AAS na ES também merecem destaque: o trabalho de Verardi et al. [74], 

apresentado no 6th Systemic Sclerosis World Congress em 2020, avaliou a 

tolerabilidade e segurança do AAS em 106 pacientes com ES em uso de terapia 

antiplaquetária, encontrando eventos adversos leves (epistaxe, agravamento da 

pirose e erosões gástricas à endoscopia) em 77 pacientes ao longo do tempo de uso 

(7,2 anos em média), sendo que apenas 10 pacientes precisaram descontinuar a 

droga, demonstrando sua segurança. Outro trabalho, de 2021, mostrou que o uso de 

terapia antiplaquetária (sem especificação de droga, dose ou indicação) foi 

associado a menor ocorrência de UD no tempo de seguimento de um ano (odds ratio 

= 0,25; intervalo de confiança de 95%: 0,07 – 0,77) [75]. Nesse estudo, foram 

avaliados 3.710 pacientes com ES da coorte EUSTAR, dos quais 486 (13,1%) 

tinham UD ativas no baseline (150 foram expostos à terapia antiplaquetária) e 487 

(13,1%, com 90 pacientes ainda em uso de terapia antiplaquetária) tinham UD ativas 

na visita após um ano de seguimento. 

Não alcançamos os desfechos secundários do ECR: não foi observado efeito 

da aspirina nos demais marcadores avaliados. Interessantemente, estudos sugerem 

que a ação da aspirina possa ser menos potente quando há altas concentrações 

séricas de fvW, apesar de este ser um marcador útil de disfunção endotelial [76]. 

Portanto, a ausência de resultados significativos da aspirina sobre o fvW em nosso 

estudo pode ser devido aos níveis bastante elevados de fvW encontrados em 

nossos pacientes. 

Curiosamente, não houve diminuição significativa no nível sérico de MPP 

após exposição ao AAS. As MPP são as mais abundantes na circulação sanguínea 

humana e também produzem tromboxano [32, 58, 77], podendo ser utilizadas como 

marcador de avaliação da ativação plaquetária [58, 63, 78]. Lubsczyk et al. [79] em 

estudo prospectivo, randomizado, cruzado, avaliaram 13 voluntários saudáveis que 
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receberam AAS 100 mg/dia ou placebo durante sete dias, com dosagem de fator 

tecidual, b-tromboglobulina e MPP CD41+ plasmáticas; e encontraram que as MPP 

exercem ação hemostática in vivo, mas que o uso de AAS em baixa dose não foi 

forte o suficiente para suprimir o derramamento das MPP na microcirculação, o que 

vai ao encontro dos nossos achados. Conforme preconizado na literatura [32, 80], 

avaliamos MPP CD42+/CD31+. O CD31 é a molécula de adesão celular endotelial 

plaquetária (PECAM-1), proteína responsável pela interação entre plaqueta e célula 

endotelial, regulando a ativação plaquetária [81], e o CD42 é a glicoproteína Ib, 

componente do complexo GPIb-V-IX, receptor de adesão plaquetário, que se liga ao 

fvW e ao colágeno [82]. Os elevados níveis plasmáticos de fvW, que potencialmente 

diminuem a efetividade da aspirina [12], somados à possível incapacidade do AAS 

na dose de 100 mg/dia em suprimir MPP [79] e algum grau de ativação plaquetária 

in vitro, podem justificar a ausência de diferença estatisticamente significativa na 

resposta das MPP ao AAS em nosso estudo. 

Apesar de não haver diferença estatisticamente significativa nos níveis 

p l a s m á t i c o s  de MPM entre os grupos AAS e placebo, observamos uma 

redução maior no grupo AAS, que poderia ser explicada pelo aumento na 

frequência tanto de monócitos clássicos (fenótipo profibrótico) quanto não-

clássicos (fenótipo proinflamatório) na ES, com aumento da adesão monocítica ao 

endotélio lesado [23, 83]. Essas células desempenham papel crucial nos 

mecanismos de fibrose da ES ao ativarem fibroblastos e promoverem a 

transdiferenciação em miofibroblastos [24, 84], além de monócitos estimulados 

também poderem expressar fatores teciduais e tromboxano B2 [85-87]. 

Entretanto, são necessários mais estudos, com número maior de pacientes, 

para confirmar nossa hipótese e melhor compreender este efeito. 

É importante destacar que a ausência de tratamento prévio com AAS foi fator 

preditor de progressão de DPI em pacientes com ES (odds ratio = 4,99; intervalo de 

confiança de 95%: 1,17 – 21,3) em trabalho recente [88], e que pacientes 

esclerodérmicos em uso de baixas doses de aspirina mostraram menor taxa de 

infecção por SARS-CoV-2, comparados aos pacientes que não faziam uso dessa 

medicação (p = 0,003) [89]. Tais achados revelam o potencial do uso de AAS na ES 

para além de seus efeitos na microcirculação, indicando que mais estudos são 

necessários para melhor elucidação dos benefícios desse medicamento na ES. 
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Nesta pesquisa, avaliamos os níveis plasmáticos de MPP, MPE e MPM em 

pacientes com ES comparados a controles saudáveis, correlacionando-os com 

dados clínicos e gravidade da doença. Confirmando estudo anteriores [43-45, 80, 

90], encontramos níveis plasmáticos de MPs significativamente aumentados em 

pacientes com ES em relação a controles saudáveis, o que fortalece a hipótese de 

que as MPs estejam envolvidas nos mecanismos patogênicos de dano à 

microcirculação e fibrose característicos da ES. 

Nosso estudo é o primeiro a demonstrar níveis mais elevados de MPP em 

pacientes com ES com a presença de anti-Scl-70 e maior tempo de doença (> 3 

anos). O autoanticorpo anti-Scl-70, descrito em 1979, possui alta especificidade para

o diagnóstico de ES [91, 92] e é considerado importante marcador de progressão da 

doença, já que se correlaciona com fenótipos de maior gravidade – doença cutânea 

difusa, acometimento pulmonar intersticial, acometimento cardíaco e maior risco de 

mortalidade [91-93]. Interessantemente, apesar de não termos encontrado 

associação com DPI em nosso estudo, Nomura et al. [90] demonstraram em 2008 

aumento nos níveis séricos de MPP e MPM de 42 pacientes com ES comparados a 

controles saudáveis, e esse aumento foi significativamente maior nos pacientes com 

pneumopatia intersticial. Estudo mais contemporâneo também encontrou aumento 

no nível sérico de MPP em 96 pacientes com ES comparados a controles saudáveis 

e este aumento foi mais expressivo nos pacientes com DPI e maior tempo de 

duração de doença (> 3 anos) [44], correlação que também encontramos. Nossos 

achados, portanto, em consonância com trabalhos prévios, robustecem o possível 

papel dessas moléculas como marcador prognóstico na ES, especialmente pelo 

potencial comportamento profibrótico.
As MPs derivadas de células endoteliais são alvo de especial interesse, dado 

o papel crucial que a ativação endotelial exerce na ES [94, 95]. Nossos resultados

são similares aos de Lammi et al. [94], que demonstraram aumento significativo de

MPE em 20 pacientes com ES comparados a controles saudáveis, e aos de

Guiducci et al. [43], que demonstraram aumento significativo de MPP, MPE e MPM

em 37 pacientes com ES comparados a controles saudáveis, com menores níveis de

MPs nos pacientes com mRSS > 10. Nossos achados são similares também aos

resultados de Michalska-Jakubus et al. [95], que demonstraram níveis

significativamente elevados de MPE em 47 pacientes com ES comparados a
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controles saudáveis, com níveis menores de MPE em pacientes com maior mRSS. 

Essa correlação inversa entre os níveis de MPE e o grau de espessamento cutâneo 

mensurado pelo mRSS apontam que maiores quantidades de MPs circulantes se 

vinculam a menor grau de fibrose na derme em pacientes com ES [43, 94]. Ainda, as 

MPs podem aumentar a síntese de fibroblastos envolvidos na degradação de matriz 

extracelular pela hiperregulação da expressão de metaloproteinases [46], além de 

conterem enzimas proteolíticas envolvidas no processo de degradação da matriz 

extracelular [96], a revelar um possível potencial comportamento antifibrótico, que 

merece investigação futura. 

Ademais, encontramos níveis significativamente menores de MPE em 

pacientes com maiores escores de desvascularização na CPU, o que sugere a 

associação de menores níveis de MPE em vasculopatia periférica mais grave. 

Achado este convergente aos do trabalho de Michalska-Jakubus et al. [95], em que 

níveis significativamente menores de MPE correlacionaram-se com o padrão tardio e 

maior escore de perda capilar na videocapilaroscopia. A CPU permite a observação 

de alterações capilares específicas da ES, secundárias à microangiopatia típica da 

doença: a presença de microhemorragias, capilares ectasiados, perda capilar 

(desvascularização) e distorção da arquitetura capilar está presente em estágios 

precoces da doença [52]. O padrão SD tardio e graus mais acentuados de 

desvascularização estão associados com envolvimento visceral mais grave e 

mortalidade na ES [52, 97, 98]. Portanto, as MPE podem ser um marcador útil de 

dano vascular na ES, embora mais estudos sejam necessários para avaliar seu 

papel como fator preditor de vasculopatia mais grave na ES. Não foi observada 

nenhuma associação entre os níveis de MPs e manifestações vasculares da ES, 

como UD e HAP. Estudos prévios outrora demonstraram níveis elevados de MPE 

em pacientes com ES e HAP [94, 99], robustecendo seu potencial como 

biomarcador de dano endotelial. A baixa prevalência de pacientes com HAP em 

nossa amostra pode justificar a ausência desse achado. De todo modo, a não 

observância de associação entre MPs, sobretudo MPE, e a história de UD ou 

presença de UD ativas já foi similarmente reportada em estudos prévios [43, 95]. 

Curiosamente, e de maneira marcante, a maior diferença entre pacientes e 

controles foi observada nos níveis plasmáticos de MPM. Os monócitos 

desempenham um papel fundamental na patogênese da ES, pois apresentam 
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fenótipos pró-inflamatórios e pró-fibróticos, contribuindo para a fibrogênese devido à 

sua alta expressão de TGF-b [23]. Na ES, os monócitos também exibem baixa 

função da caveolina-1, colaborando para a DPI, devido ao aumento da maturação 

dos monócitos em direção aos miofibroblastos e hiperacumulação de fibrócitos 

nesses pacientes, independentemente do nível de monócitos no sangue periférico 

[90, 100]. Não encontramos associações clínicas com MPM, do mesmo modo que 

Guiducci et al. [43]. Afora esse trabalho, apenas Nomura et al. [90] também 

estudaram MPM na ES, reportando níveis mais elevados desses marcadores em 

pacientes com ES e DPI. Pouco exploradas nos estudos com MPs na ES, as MPM 

merecem maior atenção e investigação. 

5.1 Limitações 

Este trabalho não foi conduzido e realizado sem limitações. 

O tamanho amostral estimado inicialmente (72 pacientes) não foi alcançado 

devido ao maior revés que nos foi imposto: a pandemia de COVID-19. O trabalho foi 

paralisado por cerca de um ano, seguindo as normativas da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa da UNIFESP. Dessa forma, o recrutamento dos pacientes 

selecionados foi bastante esparso e algumas das amostras para os testes por ELISA 

permaneceram congeladas a –20º C por mais de dois anos, o que pode ter 

interferido em sua viabilidade. Optamos por encerrar o estudo mesmo sem obter o N 

estipulado tanto pelo avançar da pandemia, quanto para cumprir com os 

compromissos estipulados pela agência de fomento e não interferir na vacinação 

contra a COVID-19 dos pacientes em seguimento no ambulatório. 

Embora fosse solicitado aos pacientes que, na visita final, trouxessem os 

frascos recebidos no início do estudo – e a maioria os retornou, vazios – não 

podemos de fato garantir que a adesão à intervenção (AAS ou placebo) foi absoluta, 

especialmente se considerarmos o elevado número de comprimidos para ingestão 

diária que consta nas prescrições habituais de pacientes com ES. 

Ainda, não incluímos no desenho do ECR a avaliação de parâmetros clínicos, 

como intensidade do FRy ou a cicatrização de UD ativas. Ademais, a avaliação do 

fluxo sanguíneo periférico, prevista no projeto aprovado pelo CEP, não foi possível 

devido à impossibilidade de reparo do aparelho de laser Doppler imaging. Tais 
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informações poderiam enriquecer esta pesquisa. Contudo, as limitações do trabalho 

não desvalorizam a força das interessantes contribuições aqui apresentadas.



6  C O N C L U S Õ E S



C o  n c  l  u s  õ  e  s  | 48 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

     

           

          

     

   

       

         

 

  

       

         

  

Em síntese:

* O  uso de ácido acetilsalicílico 100 mg/dia por quatro  semanas  foi  eficaz 

e  seguro  em  reduzir  os  níveis  plasmáticos  de  tromboxano  B2,  em 

comparação ao placebo;

* Não  houve  diferença  nos  níveis  plasmáticos  de  fator  de  von 

Willebrand  e  micropartículas na comparação entre  o  grupo de 

pacientes que  fizeram  uso de ácido acetilsalicílico e placebo por quatro 

semanas;

* Os  níveis  plasmáticos  de  micropartículas  derivadas  de  plaquetas,

células  endoteliais  e  monócitos  estão  aumentados  nos  doentes  com 

ES, em comparação a controles saudáveis;

* Maiores níveis de micropartículas derivadas de plaquetas  associam-se 

a maior duração da doença e  à  presença de anti-Scl-70;

* Menores  níveis  de  micropartículas  derivadas  de  células

endoteliais  associam-se  a  maior  espessamento  cutâneo  e  à  perda 

capilar  mais  grave.
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ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Nome: _______________________________________________    Data:___/____/____ 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: AVALIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE DO ÁCIDO ACETILSALICÍLICO SOBRE MARCADORES DE 
DISFUNÇÃO VASCULAR EM PACIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMICA. 

A esclerose sistêmica é uma doença autoimune crônica, caracterizada por alterações 
vasculares da microcirculação (vasos sanguíneos de pequeno calibre) e fibrose progressiva da pele e 
órgãos internos. Acredita-se que as alterações vasculares, expressas precocemente pelo fenômeno de 
Raynaud, precedam a fibrose e disfunção orgânica. Não há tratamento disponível que reverta o dano 
vascular causado pela doença até o momento, embora existam diversos medicamentos recomendados 
para o alívio das manifestações decorrentes da lesão vascular. O ácido acetilsalicílico (AAS) é uma 
das medicações que podem ser utilizadas para o tratamento da injúria vascular presente na esclerose 
sistêmica, mas ainda sem benefício totalmente comprovado. 

Este estudo visa avaliar a efetividade do AAS sobre as alterações da microcirculação em 
pacientes com esclerose sistêmica por meio da realização de três exames: capilaroscopia periungueal 
panorâmica, videocapilaroscopia e laser Doppler imaging. Além disso, será coletada amostra de 
sangue para dosagem dos seguintes marcadores de lesão vascular: endotelina-1, fator de von 
Willebrand, tromboxano e micropartículas derivadas de plaquetas, células endoteliais e monócitos. 

As presentes informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária neste 
estudo, no qual você será submetido aos seguintes exames: 

• Capilaroscopia periungueal panorâmica e videocapilaroscopia: consiste na visualização da
região da cutícula das unhas através de um microscópio. Será necessário não retirar a cutícula
30 dias antes da realização do exame. A duração média do exame é de 20 minutos. Não há
desconforto nem riscos ao realizar este exame;

• Laser Doppler imaging: é avaliado o fluxo sanguíneo da mão e dedos por meio de imagens
geradas por um aparelho que emite um feixe de luz. A duração média do procedimento é de 10
a 15 minutos. Não apresenta desconforto e é isento de riscos;

• Coleta de exame de sangue: por meio de punção da veia antecubital do braço por profissional
experiente.

Ao aceitar participar do estudo, pacientes com esclerose sistêmica selecionados para uso de
ácido acetilsalicílico ou placebo 01 (um) comprimido por dia durante 04 (quatro) semanas. Você 
poderá ser selecionado somente para um dos dois grupos: grupo que fará uso de AAS ou grupo 
placebo, onde receberá comprimido sem ácido acetilsalicílico. O grupo placebo é de suma importância 
para comparação direta entre ambos, permitindo resultados comparativos. Os pacientes selecionados 
não deverão realizar procedimentos cirúrgicos durante o período do estudo devido maior risco de 
complicações. Os exames de capilaroscopia periungueal e videocapilaroscopia serão realizados antes 
do início do uso de AAS ou placebo. O laser Doppler imaging e a coleta sanguínea serão realizados 
duas vezes: antes de iniciar o uso de AAS ou placebo e após as 04 (quatro) semanas de uso de uma 
dessas substâncias. 

Após o término da pesquisa, os pacientes participantes retornarão ao acompanhamento e 
assistência que possuíam previamente ao estudo. Não será realizada nenhuma modificação nas 
medicações de uso habitual e regular prescritas pelo seu médico responsável no ambulatório de 
Esclerose Sistêmica. Estas medicações deverão ser mantidas durante toda a pesquisa. 
Se você fizer parte do grupo de controles saudáveis, será realizada apenas uma coleta de sangue para 
dosagem dos níveis de micropartículas derivadas de plaquetas, células endoteliais e monócitos. As 
amostras de sangue serão descartadas imediatamente após a análise. 
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Durante qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador principal é a médica 
reumatologista Sandra Maximiano de Oliveira, filiada à disciplina de Reumatologia do Hospital 
São Paulo, que pode ser encontrada na Disciplina de Reumatologia à Rua Botucatu, número 470 
– 3° andar (telefone: (11)5576-4239). Havendo qualquer dúvida quanto à ética desta pesquisa, os
pacientes deverão se dirigir ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNIFESP, situado na Rua
Prof. Francisco de Castro, número 55, -04020-050 (telefones: (11)5571-1062 ou fax (11)5539-
7162), e-mail: CEP@unifesp.edu.br.

Os pacientes terão plena liberdade de se recusarem a participar ou de retirarem o seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer forma de penalização ou prejuízo ao seu 
tratamento. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum participante. Os pacientes terão o direito de serem atualizados em 
relação aos resultados obtidos durante a pesquisa, desde que estes sejam do conhecimento dos 
pesquisadores. 

Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se 
existir qualquer despesa adicional, ela será arcada pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, direta ou indiretamente provocados pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos pelo estudo, de forma imediata ou tardia, o participante terá direito à assistência 
integral gratuita na instituição da pesquisa, pelo tempo que for necessário, bem como às indenizações 
legalmente estabelecidas. 

Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material coletados somente para esta 
pesquisa. As amostras de sangue coletadas serão armazenadas apenas durante o período do estudo e 
serão descartadas imediatamente após o término desta pesquisa. 

Caso concorde em participar, pedimos que assine este documento, que foi elaborado em duas 
vias: uma ficará com o pesquisador responsável e a outra com o(a) senhor(a). 

Acredito ter recebido explicações suficientes a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo da AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO SOBRE MARCADORES DE DISFUNÇÃO VASCULAR EM 
PACIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMICA.  

  Eu discuti com a médica Sandra Maximiano de Oliveira sobre a minha decisão de participar 
voluntariamente deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 
ao acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento antes, durante e após o mesmo, sem 
que haja penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu 
atendimento neste serviço.  

__________________________________________________    Data   ____/____/_____ 
Assinatura do paciente 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente para a participação neste estudo. 

Nome do pesquisador: ____________________________________________________ 

____________________________________________________ Data ____/____/_____ 
Assinatura do pesquisador 
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ANEXO 3 – Randomização 




