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Doenças Articulares

Dra. Giancarla Gauditano
Dra. Waldenise Cossermelli Messina

Artrite ou Doença Reumatóide

É doença inflamatória crônica e sistêmica, de
etiologia desconhecida, que pode levar a importantes
seqüelas e limitações funcionais do sistema locomotor,
com incapacitação permanente. A freqüência da artri-
te reumatóide é de 1% na população geral e existe
associação com os HLA DR1 e DR4. Além das articula-
ções, que estão envolvidas de modo simétrico e
difusamente, outras estruturas e órgãos podem estar
envolvidos; apresentando-se como tendinites, atrofia
muscular, ruptura de tendões e ligamentos, pleurite,
bronquiectasia, fibrose pulmonar, nódulos reumatóides
e vasculites. O curso da doença é variável e pode mani-
festar-se como oligoarticular, com mínimo dano, até
acentuado quadro poliarticular, progressivo, com de-
formidades e anciloses. Os surtos de inflamação podem
ser intermitentes ou persistentes e subentrantes.

O tratamento da artrite reumatóide tem como
objetivos reduzir a alta incidência (70%) de seqüelas
que ocorrem nos dois primeiros anos da doença, dimi-
nuir a dor e a incapacitação e a  modificar a inflama-
ção, que levam à lesão tecidual a médio e longo prazo.
Para isso, é necessário o emprego de drogas que com-
batam desde o ínicio a agressividade da doença (prin-
cipalmente, nos casos com fator reumatóide positivo) e
que previnam o aparecimento de novos surtos. A pre-
servação de músculos e da função do sistema locomotor
é também importante e mantida através da orientação
de uma atividade moderada, sem excessos, ou ativida-
des esportivas durante os períodos de inflamação.

O núcleo da programação terapêutica é o uso
de medicamentos e a sua escolha depende de fatores
como: a graduação da inflamação (número de articu-
lações e grau) e velocidade de progressão. Nos casos
leves e moderados, inicia-se com antiinflamatórios não-
esteróides (AINE) (Grupo 1) mas a eficácia real do
tratamento a longo prazo está no emprego de drogas
de ação lenta ou modificadoras de doença (DMARD)
(Grupo 2). Associações entre medicamentos deste gru-
po podem potencializar o efeito inibitório sobre a do-
ença. Em casos severos, pode-se acrescentar
corticosteróides por via sistêmica ou intrarticular, em
doses pequenas e de forma curta e transitória, já que
estes não interferem no curso da doença (Grupo 3).

Grupo 1- Antiinflamatórios não-esteróides

- Ácido acetil salicílico (100 mg/kg/dia)
- Derivados do ácido fenilacético (diclofenaco

sódico ou potássico (50-150 mg/dia), aceclofenaco,
fenclofenaco

- Oxicams (piroxicam, meloxicam, tenoxicam)
- Indometacina (50-150 mg/dia)
- Derivados do ácido propiônico (ibuprofeno,

naproxeno, fenoprofeno e cetoprofeno)
- Inibidores seletivos da cicloxigenase

(celocoxib, rofecoxib)

Grupo 2- Drogas modificadoras de doença

- Antimaláricos: Difosfato de cloroquina (250
mg/dia) ou hidroxicloroquuina (200-400 mg/dia)

- Sais de ouro (aurotiomalato, aurotioglicose,
auranofina)

- Sulfassalazina (500 a 2000 mg/dia)
- D-penicilamina (125-500 mg/dia)
- Imunossupressores

- Metotrexato (2,5 a 25 mg/semana)
- Azatioprina (50-150 mg/dia)
- Clorambucil (0,05-0,10mg/kg/dia)
- Ciclosporina (2,5 mg/kg/dia)
- Tacrolimus (FK 506) (0,02-0,05 mg/kg/dia)

Outros (mais recentes)

- Leflunomide (100 mg/dia, 3 dias e em seguida
20 mg/dia)
- Etanercept (25 mg, 2 x/semana)
- Infliximab
- Gamaglobulina endovenosa

Grupo 3- Corticosteróides

- Prednisona (dose máxima de 10 mg/dia)
- Triancinolona hexacetonida

Associações de medicamentos

Várias associações entre os medicamentos aci-
ma citados são comprovadamente eficazes.

Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)

É doença multissistêmica, autoimune, com
prevalência de 4-250 casos por 100 mil habitantes.  A
produção excessiva de autoanticorpos e formação de
imunocomplexos dá origem a lesões teciduais e celula-
res difusas. No entanto, o espectro da doença é variá-
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vel podendo envolver somente a pele e as articulações
até múltiplos órgãos em um mesmo paciente. Manifes-
tações como alopécia, �rash malar�, fotossensibilidade,
vasculite, psicose, nefrite, pericardite, pleurite,
pneumonite, adenomegalia, fenômeno de Raynaud e al-
terações hematológicas (anemia, leucopenia, linfopenia,
plaquetopenia) são encontradas em pacientes com LES.
Anticorpos antinucleares (FAN, aDNAn, aRNP, aSm, aSSA,
aSSB) e o fenômeno LE assim como RSS falsamente posi-
tiva são achados sorológicos da doença.

O tratamento dessa afecção consiste em reco-
nhecer a doença precocemente, de modo a evitar a alta
morbidade e mortalidade secundárias a algumas ma-
nifestações, principalmente agudas, como nefrite,
serosites e doença neuropsiquiátrica. A inflamação deve
sempre ser controlada o mais rapidamente possível já
que a evolução da doença é totalmente imprevisível e
múltiplas podem sofrer as injúrias, muitas vezes
irreversíveis. Como medidas gerais, deve-se restringir
exposição à luz, gestação em períodos de inflamação
tecidual e prescrição de drogas eficientes e em doses
compatíveis com a gravidade da doença. Deve-se pre-
ver o tempo de uso dos medicamentos, principalmente
dos corticosteróides, devido aos importantes efeitos
colaterais que podem se desenvolver com o uso crônico.

As seguintes drogas são usadas para controle
das manifestações:

1) Para controle das manifestações cutâneas
- antimaláricos: difosfato de cloroquina (250

mg/dia) ou hidroxicloroquina (200-400 mg/dia)
- corticosteróides
- azatioprina (50-100 mg/dia)
- metotrexato (5-10  mg/semana)
- talidomida (100-200 mg/d)
- dapsona (100-200 mg/d)
- clofazimina (100 mg/d)
- Tratamentos locais: triancinolona acetonida,

cremes com corticóide fluorado
- Filtros e protetores solares

2) Para controle das manifestações articulares
- antimaláricos: difosfato de cloroquina (250

mg/dia) ou hidroxicloroquina (200-400 mg/dia)
- AINE

3) Manifestações agudas e de alta morbidade ou
mortalidade

(nefrite aguda, envolvimento neuropsiquiátrico
agudo, alterações hematológicas, serosites)

- prednisona (1-2 mg/kg/dia)
- metilprenidsolona (1,0 g/dia por três dias con-

secutivos)

4)  Tratamento de manutenção
- Imunossupressores
- Azatioprina (100-200 mg/dia)

- Ciclofosfamida oral (100-150 mg /dia) ou pul-
so (0,5-1,0 g/m2) ou minipulso (200 mg, 2x/semana ou
500 mg/semana)

- Clorambucil (2-6 mg/dia)
- Micofenamato (0,5-2,0 g/dia)

Osteoartrose ou Osteoartrite

A osteoartrose é doença degenerativa da cartila-
gem articular que pode ser primária, quando não possui
causa definida ou secundária, quando ocorre após trau-
ma ou artropatia pré-existente. Incide principalmente ao
redor da 5ª década e é a mais freqüente das artropatias,
constituindo um problema de saúde pública. A degrada-
ção da cartilagem ocorre com grande perda do conteú-
do aquoso e desestruturação da estrutura cartilaginosa.
Os sintomas mais importantes são dores, edema,
nodulações articulares e incapacitações funcionais. As
articulações mais freqüentemente envolvidas são as de
carga, especialmente joelhos, coxofemorais, coluna lom-
bar e as mãos. O impacto e a sobrecarga parecem ser
importantes fatores agravantes. A dor leva à imobiliza-
ção, conseqüente atrofia muscular, a qual acentua a so-
brecarga mecânica desencadeando degradação
cartilaginosa e dor. Esse ciclo leva, principalmente em
idosos, à incapacitação total e perda da produtividade e
complicações decorrentes da imobilização. O custo fi-
nanceiro da osteoartrose está calculado na perda de dias
de trabalho, custo do tratamento ambulatorial,
hospitalizações e artroplastias.

O tratamento da osteoartrose deve basear-se em
vários aspectos com o emprego de medicamentos, re-
forço muscular, fisioterapia, orientação dietética e de
atividades domésticas e profissionais e cirurgia
(próteses) em casos avançados.

1) Medicamentos:
Analgésicos- Acetaminofeno, tramadol e até nar-

cóticos
Antiinflamatórios não-esteróides (vide AR), prin-

cipalmente naproxeno, diclofenaco, aclofenaco,
nabumetona, meloxicam, celecoxib, rofecoxib.

Antiinflamatórios e analgésicos de uso tópico
(aceclofenaco, diclofenaco, indometacina, piroxicam,
capsaicina).

Modificadores de doença- sulfassalazina,
cloroquina, tetraciclina, doxiciclina, diacereína (50-
100 mg/dia).

Condroprotetores-  Hialuronato, glucosamina
e sulfato de condroitina.

Viscossuplementação- ácido hialurônico de alto
peso molecular (uso intraarticular).

2) Fisioterapia

3) Tratamento ortopédico



22

Revista Perspectivas Médicas, 12: 20-22, jan/dez 2001.

Gauditano, G.; Messina, W. C. - Doenças Articulares

Doença mista do tecido conectivo, dermato-
polimiosite, sídrome de Sjögren e Vasculites

Estas doenças exibem freqüências variáveis, mas
podem manifestar-se com gravidade devido aos fenôme-
nos autoimunes em vários órgãos, principalmente os se-
cundários ao envolvimento vascular por inflamação.

Pode haver envolvimento da pele, articulações
até múltiplos órgãos (manifestações neuropsiquiátricas,
nefrite, pericardite, pleurite, pneumonite, adenomegalia
e alterações hematológicas). A terapêutica deve ser ins-
tituída rapidamente, evitando alta morbidade e mortali-
dade.  Empregamos basicamente os mesmos medicamen-
tos para esse grupo de afecções.

Medicamentos:
- antimaláricos: difosfato de cloroquina (250

mg/dia) ou hidroxicloroquina (200-400 mg/dia)
- AINE
- metotrexato (5-10  mg/semana)
- prednisona (1-2 mg/kg/dia)
- metilprenidsolona (1,0 g/dia por três dias con-

secutivos)
- Azatioprina (100-200 mg/dia)
- Ciclofosfamida oral (100-150 mg /dia) ou pul-

so (0,5-1,0 g/m2) ou minipulso (200 mg, 2x/semana ou
500 mg/semana)

- Clorambucil (2-6 mg/dia)
- D-penicilamina (300 mg/dia)

Esclerose Sistêmica

A esclerose sistêmica é uma doença caracteriza-
da por fibrose, alterações vasculares e imunológicas. Ini-
cia-se com o fenômeno de Raynaud, edema de pele e pos-
terior esclerose de pele, tendões, esôfago, interstício pul-
monar, sistema de condução cardíaco, miocárdio e intes-
tino. A fibrose intersticial pulmonar, a hipertensão pul-
monar e a crise renal esclerodérmica são manifestações
graves da doença e necessitam de controle, preferencial-
mente nos primeiros 5 anos da doença. Existem duas for-
mas descritas: a esclerose sistêmica difusa e a limitada
ou CREST. O tratamento baseia-se na inibição do processo
de fibrose, promoção de vasodilatação, alívio dos sintomas
de refluxo, úlceras digitais, artralgia, diarréia e outros.

Medicamentos empregados:
- AINE
- Colchicina (0,5-1,5 mg/dia)
- Potaba (12g/dia)
- D-penicilamina (250-500 mg/dia)
- Clorambucil (2-6mg/dia)
- Ciclofosfamida (1,0 g EV/mês)
- Nifedipina e amlodipina
- Pentoxifilina
- Inibidores da ECA
- Antibióticos tópicos e sitêmicos

Gota

A gota é definida como depósitos de cristais de
ácido úrico nos tecidos  com conseqüente resposta in-
flamatória. Seu tratamento consiste na correção da
hiperuricemia após correção da crise gotosa.

Medicamentos utilizados na crise:
- AINE (diclofenaco, piroxicam, indometacina,

nimesulida)
- Colchicina (0,5-4,0 mg/dia)
- Corticosteróides (intrarticular, endovenoso)
- ACTH (0,5 mg de tetracosactida)

Medicamentos utilizados para tratamento da
hiperuricemia:

- Alopurinol (100-300 mg/dia)
- Benzobromarona (100 mg/dia)
- Probenecid (0,5-2,0g/dia)

Condutas em Postos de Saúde para Pacien-
tes com Reumatismos

Realização: Faculdade de Medicina e discipli-
na de Reumatologia.

1. Em pediatria:

Encaminhar com quadro de artralgia, artrite ou
dificuldade de movimentos, com ou sem febre, excluin-
do trauma.

Crianças de zero a seis meses: atenção para his-
tória familiar de reumatismo, solicitar hemograma, VHS,
PCR ou mucoproteínas, Fator anti-núcleo.

Crianças até cinco anos com sopros audíveis:
Fator reumatóide (látex), hemograma e VHS.

Crianças de 5 a 12 anos: VHS, ASLO,
hemograma e urina I.

Adolescentes até 18 anos: VHS, ASLO, Fator
reumatóide, hemograma, urina I.

Resumo: VHS, PCR ou mucoproteínas, ASLO,
Fator reumatóide (látex), hemograma e urina tipo I

2. Adultos:

Artralgias: afastar diabetes, endocrinopatias e
dislipidemia, se negativo encaminhar com VHS,
hemograma, urina tipo I.

Artrites:
Agudas: até um mês afastar artrite infecciosa.

Solicitar: hemograma, VHS
Crônicas: após história de mais de seis semanas

de dor, solicitar: ácido úrico sérico, Fator reumatóide,
VHS, hemograma e urina I

Resumo: VHS, hemograma, urina I, ácido úrico
sérico, Fator reumatóide (látex), fosfatase alcalina.


