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REUMATOLOGIA
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PROTOCOLO DE ACESSO E AVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIA

Encaminhamento em impresso de referência e contra-referência

Preenchimento detalhado da história clínica e agravos 

Especificar o motivo do encaminhamento 

As investigações preliminares, apropriadas ao encaminhamento 

de cada caso devem ser realizadas nas UBS

Orientar os últimos exames e a medicação em uso

Orientar para chegada 15 minutos antes do horário da consulta



Abordagem de pacientes com suspeita de doença
reumática

�Quando você elimina 90% da dor de seu 
paciente..... 

�Os 10% que restaram passam a ser o seu 100%



Abordagem de pacientes com suspeita de doença
reumática

O que você precisa responder

Dor articular - Origem da dor.  (É articular ou peri-articular?)

Artrite ou artralgia

Dor difusa/ dor irradiada  Dor difusa/ dor irradiada  

Padrão de acometimento das articulações

Manifestações extra-articulares

Dados Epidemiológicos importantes



• Implica em dor articular sem sinais
inflamatórioArtralgia

• Processo inflamatório que afeta o tecido mole em volta da 
articulação, mas não a articulação propriamente dita. 

Abordagem de pacientes com suspeita de doença
reumática

articulação, mas não a articulação propriamente dita. 

• Na periartrite a dor é normamente localizada ao exame 
físico. 

• Não existe teste laboratorial que diferencie uma periartrite 
de uma artrite

• O diagnóstico é clínico. 

Periartrite:

• Bursa é um tecido conjuntivo que potencialmente 
amortece o movimento. Como outras formas de 
periartrites, o exame clínico permite o diagnóstico.

Bursite: 



• Monoartrite aguda deve ser assumida como
infecciosa até prova contrária.

• É uma situação com alta mortalidade e morbidade.

• Na prática clínica, monoartrite aguda geralmente 
está associada a gota ou pseudo gota.

• Hemoartrose geralmente esta associada a trauma

Monoartrite
aguda 

Abordagem de pacientes com suspeita de doença
reumática

• Hemoartrose geralmente esta associada a trauma

• Nestes casos, o diagnóstico de séptica ou cristais é 
muito pouco provável.

• O diagnóstico de micobacteria, fúngica ou 
espondiloartropatia é mais frequente.

Monoartrite 
crônica

( acima de seis 

semanas) 



• Este diagnóstico etiológico é mais amplo.

• Artrite séptica raramente acomete mais de uma
articulação.

• Infecciosas (poliartrite aguda/crônica*): artrite
gonocócica, endocardite, febre reumática, e,
mais frequentemente, artrites virais como
hepatite B e C HIV , Eptein-Barr e rubéola.

• Não infecciosas: AR, LES, Espondiloartropatias.

Oligo e 
poliartrite

aguda

( Duas a quatro/ mais de 

Abordagem de pacientes com suspeita de doença
reumática

• Não infecciosas: AR, LES, Espondiloartropatias.
( Duas a quatro/ mais de 

quatro )

• Infecciosas: podem se manifestar com poliartrite
crônica, hepatite B e C, HIV.

• Não infecciosas: AR, LES, Espondiloartropatias .... 

Oligo e 
poliartite
crônica

( acima de seis semanas) 



• Dor difusa pode ser manifestação de poliartrite por
comprometimento ou desconforto dos tecidos
moles periarticulares.

• Diagnóstico diferencial com fibromialgia e
polimialgia reumática.

Dor difusa 

Abordagem de pacientes com suspeita de doença
reumática

polimialgia reumática.

• Dor neuropática com irradiação ? 

• Aneurisma de aorta pode apresentar dor lombar; 

• Dor no ombro pode ser da vesícula;

• Dor no joelho pode provir da coxo femoral; o 
movimento da articulação pode ajudar a localizar. 

Dor 
irradiada



Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática



Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática

Bursite olecraneana



Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática

Bursite trocanteriana



Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática

Tendinite do manguito rotador



Tendinite patelar



Tenossinovite De Quervain

• É o espessamento da bainha que 
contém os tendões abdutor longo contém os tendões abdutor longo 
(AL) e extensor curto (EC) do 
polegar



• Tenossinovite dos 
flexores dos dedos das 

Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática

Tenossinovite-Dedo em gatilho

flexores dos dedos das 
mãos



Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática

Epicondilite lateral



Entesopatias

• Tendinite anseriana
( Pata de Ganso):

– inserção dos músculos sartório, grácil e 
semitendinoso.

– Porção medial da região proximal da
tíbia

– Quadro clínico:  dor à palpação, edema  
e hiperemia, piora à deambulação e ao
descer escadas



• Síndrome do túnel 
do carpo:
território de inervação do 
n.mediano

Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática



• 4% fratura por compressão
• 3% espondilolistese
• 0,7% tumor ou metástase
• 0,3% espondilite
• 0,01% infecção
•

10% ESPECÍFICA

Abordagem de pacientes com suspeita
de doença reumática -lombalgia

• Funcional90% 
INESPECÍFICA
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LombalgiaLombalgia -- DiagnósticoDiagnóstico diferencialdiferencial
Dor Lombar (93% do total dos pacientes)

• Simples
Idade< 50;Sem manifestações 
sistêmicas; sem história de 
neoplasia; sem deficit 
neurológico; (99% associado a 
dor de origem 
musculoesquelética)

• Complicada
Idade> 50; história de neoplasia; 
hematúria; adenomegalia; febre; 
emagrecimento ou uso de mais de 
quatro medicações (1 a 10% de 
doença sistêmica)

musculoesquelética)

Tratamento conservador por 6 
semanas.

Melhorou           NÃO MELHOROU

ESR

Se > 2 fatores de risco ou ESR >20. 
Solicitar Rx

Se Rx ou ESR anormal, considere a 
possibilidade de solicitar MRI



Movimentos do membro inferior e sua relação
com as raízes nervosas

Quadril 
L2-L3 – flexão 
L4-L5-extensão

Joelho 

Sinal das pontas:

Calcanhares 
compressão de L5

Ponta dos pé Joelho 
L3-L4- extensão 
L5-S1-flexão 
Tornozelo 

L4-L5 – flexão dorsal 
S1-S2-flexão plantar 

Ponta dos pé 
compressão de S1

Reflexos

Patelar L3-L4.
Aquileu S1



Nível de atividade Dor 
moderada

Dor
severa Ciática

Trabalho leve ( levantar, sentar, 
carregar até 9 quilos)

Zero dias 0 a 3 dias 2 a 5 dias

Lombalgia aguda

Expectativa de retorno

Trabalho médio (levantar, sentar, 
dobrar a coluna, rodar a coluna, 
carregar até 22.5 Kg)

_ 14 a 17 dias  
21 dias

Trabalho pesado (levantar, sentar, 
dobrar a coluna, rodar a coluna com 
muita frequêcia, carregar mais de 45 
Kg)

Acima de 7 a 
10 dias

35 dias 35 dias
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• Exame clínico

• Avaliar ergonomia

• Avaliar quadro emocional associados
(depressão, ansiedade)

• Evitar cronificação dos processos agudos

Exames para 
iniciar a 

investigação no 
Centro de Saúde:

• Conjunto com a equipe local

• Encaminhar ao especialista somente os 

Abordagem de pacientes com suspeita de 
doença reumática

• Encaminhar ao especialista somente os 
casos que não respondem ao tratamento 
convencional

Acompanhamento

• antiinflamatório  em dose adequada 

• Analgésico 

• Repouso articular

• Orientação postural; corrigir ergonomia

Tratamento:

Tunel do carpo



FIBROMIALGIAFIBROMIALGIA

• Reumatismo extra-articular de etiologia desconhecida

• Síndrome caracterizada por dor músculo-esquelética difusa 

acompanhada por  fadiga e distúrbios do sono atribuída à amplificação 

da percepção da dor por sensibilização central.

� Hiperalgesia - resposta AUMENTADAAUMENTADA a um estímulo que 
normalmente É doloroso

� Alodínia - dor em resposta a um estímulo que NÃO É doloroso, em
condições normaiscondições normais

PrevalênciaPrevalência nosnos E.U.A.E.U.A.

� 2 a 5% da população adulta

� 35 e 60 anos

� 8-9♀:1♂

PrevalênciaPrevalência no no BrasilBrasil

� 2,5% da população acima de 16 anos

� 75% com idade entre 35 e 54 anos

� 7,5♀: 1♂
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Aumento da 

hiperalgesia

Dor, Dor, HiperalgesiaHiperalgesia e e AlodíneaAlodínea

Dor
“normal”

Dor
“normal”
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INTENSIDADE DO ESTÍMULOINÓCUO                                                                    NOCIVO

Cervero F, Laird JM .Mechanisms of allodynia: interactions between sensitive mechanoreceptors and nociceptors. Neuroreport. 1996 Jan 31;7(2):526-8.

Aumento da 
percepção de dor

alodínea



FIBROMIALGIAFIBROMIALGIA

Quadro clínicoQuadro clínico

• início dos sintomas é insidioso

• dores difusas pelo corpo

• rigidez e fadiga matinal

• síndrome do cólon irritável • síndrome do cólon irritável 

• cefaléia tensional

• dismenorréia

• parestesia e sensação de edema nas mãos

• sono não reparador 

• depressão, ansiedade e irritabilidade



Fibromialgia e Fibromialgia e comorbidadescomorbidades

Enxaqueca
Cefaleia Tensional

Transtornos Afetivos
Depressão, ansiedade, 
síndrome do pânico

Disfunção da ATM

Transtornos de Memória
e cognitivos

Tontura , vertigem, e zumbido

Síndrome Raynaud “like”
Síndrome Sjögren “like”

síndrome do pânico

Lombalgia Crônica

Refluxo gastro- esofágico
Síndrome Intestino  Irritável

Parestesias
Sensação de edema

Quadros miofasciais

Síncopes Neurocardiogênicas

Síndrome uretral crônica
Cistite
Vulvodínia

Apneia do sono
Síndrome das pernas inquietas
Síndrome dos movimentos involuntários dos MMII



FibromialgiaFibromialgia-- Conceito de dor difusaConceito de dor difusa



Características Clínicas da FibromialgiaCaracterísticas Clínicas da Fibromialgia

ALTERAÇÕES DO SONOALTERAÇÕES DO SONO

DESPERTARES e sono NÃO reparador

Alterações da ARQUITETURA do sono

das ondas lentas

Intrusão de ondas ALFA no sono delta

DOR DIFUSADOR DIFUSA

Característica DEFINIDORA da FM

Descritores:  persistente,      
extenuante e incômoda

Wolfe et al. Arthritis Rheum. 1995;38:19-28. Leavitt et al. Arthritis Rheum. 1986;29:775-781. Wolfe et al. Arthritis Rheum. 
1990;33:160-172; Roizenblatt et al. Arthritis Rheum. 2001;44:222-230. Harding. Am J Med Sci. 1998;315:367-376.

FADIGA / RIGIDEZFADIGA / RIGIDEZ

Rigidez matutina e fadiga crônica

HipersensibilidadeHipersensibilidade DolorosaDolorosa

Pontos sensíveis

Sensibilidade : pressão, calor, frio 

Resposta exacerbada a estímulos
ambientais



FIBROMIALGIA FIBROMIALGIA -- DiagnósticoDiagnóstico

• diagnóstico essencialmente 
clínico! 

•• a a fibromialgiafibromialgia é diagnóstico de é diagnóstico de 
exclusãoexclusão

• exames laboratoriais são 
irrelevantes - exceto para exclusão irrelevantes - exceto para exclusão 
de outras patologias 

• necessário para diagnóstico:

– dor generalizada pelo menos  
por 3 meses associada à

– Dor em 11 dos 18 “tender 
points” específicos à palpação 
digital (testar bilateralmente)



CRITÉRIOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DEFINIDOS

LES
AR

EA

ES

DM

DMTC

OP

OA

CRITÉRIOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS MAL DEFINIDOS

FIBRO S.D.MS.F.C

VASC.





FIBROMIALGIAFIBROMIALGIA

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial
• Boa anamnese e bom exame físico

• Exames complementares quando necessário

– Todas as patologias que causem dores musculares e 
periarticulares difusamente

– Diabetes– Diabetes

– Doenças infecciosas em geral

– Dislipidemias importantes

– Hipotireoidismo

– Colagenoses

– Apnéia do sono



• Trata-se de uma doença de exclusão: 
investigar diabetes, dislipidemia, hepatite B 
e C, hipotireoidismo, uso de medicação

Exames para 
iniciar a 

investigação no 
Centro de Saúde:

• Conjunto com a equipe local.

• Encaminhar ao especialista casos que não Acompanhamento

FIBROMIALGIA

• Encaminhar ao especialista casos que não 
responde ao tratamento inicial na UBS

Acompanhamento

•MultiprofissionalTratamento:



OSTEOARTRITE

• Doença crônica, degenerativa e multifatorial, que leva à 
incapacidade funcional progressiva. 

• Epidemiologia:
– ocorre mais em indivíduos na faixa etária entre 60 e 75 anos

– Em homens: mais frequente o acometimento de quadril

– Em mulheres: predomínio de osteoartrite de joelhos e no – Em mulheres: predomínio de osteoartrite de joelhos e no 
acometimento interfalangeano distal e proximal.

• Fatores de risco:
– em mulheres acima de 59 anos, 

– fator genético associado à osteoartrite distal, 

– patologias como gota, condrocalcinose, hemocromatose e ocronose



OSTEOARTRITES
• Sintomas:

– poliartralgia generalizada e assimétrica em mãos, 
joelhos e coxofemorais de ritmo mecânico

– rigidez matinal fugaz (menos de 30 minutos), 
podendo, às vezes, ter comprometimento de apenas 
urna articulação.

• Sinais:• Sinais:

– aumento de volume articular; 

– Pode haver aumento discreto de temperatura. 

– Creptação "seca" articular na flexoextensão do joelho. 

– Presença de nódulos em interfalangeanas distais das mãos 
de consistência óssea (nóduios de Heberden e Bouchard); 
em alguns casos pode ocorrer derrame articular. 

– Coluna vertebral cervical acometida: cefaléia, dor cervical 
aos movimentos ou dor com irradiação para ombro, 
precórdio ou membro superior

– Coluna lombar acometida: lombalgia ou lombociatalgia.



Osteoartrite



Osteoartrite



osteoartrite:

OSTEOARTRITES



OSTEOARTRITES



•O diagnóstico é clínico, não existe marcador
sorológico específico para diagnóstico.

•Rx

•Exames laboratoriais: hemograma, VHS, 
PCR e fator reumatóide.. (Diagnóstico 
diferencial)

Exames para iniciar a 
investigação no Centro 
de Saúde ou descartar 

outras doenças

• Conjunto com a equipe local.

• Encaminhar ao especialista: Osteoartrite

OSTEOARTRITES  - Diagnóstico

• Encaminhar ao especialista: Osteoartrite
em pacientes abaixo de 40 anos, com 
fatores agravantes biomecânicos (geno varo, 
geno valgo, pé plano, obesidade, etc); 

• pacientes com quadro moderado ou grave.

Acompanhamento

• Analgésicos: Paracetamol em doses efetivas, até 4g/dia.

• Drogas sintomáticas de ação duradoura: sulfato de 
glicosamina (1,5g/dia)

Tratamento osteoartrite
leve a moderada



A artrite reumatóide ou Artrose?



ARTRITE REUMATÓIDE

• Doença auto-imune, crônica, 

inflamatória, sistêmica e de 

etiologia ainda desconhecida. etiologia ainda desconhecida. 

• É uma doença freqüente, 

acometendo cerca de 1% da 

população mundial

• Faixa etária de 30-50 anos



A inflamação  é 
sistêmica - o que 
significa que pode 

ocorrer por todo o corpo.

ARTRITE REUMATÓIDE

ocorrer por todo o corpo.

Paciente pode se sentir 
cansado e pode tornar-se 

anêmico, perder o apetite ou 
apresentar  febre baixa



ARTRITE REUMATÓIDE

• Quadro clínico
– poliartrite de grandes e pequenas articulações, simétrica, deformante

– Geralmente, associado com manifestações sistêmicas como rigidez 
matinal, fadiga e perda de peso. 

– Pode haver acometimento em outros órgãos como o pulmonar, 
cardíaco, ocular e cutâneo como a vasculite e o nódulo reumatóide. cardíaco, ocular e cutâneo como a vasculite e o nódulo reumatóide. 

• FATORES DE MAU PROGNÓSTICO:
– presença de erosões ósseas nos primeiros anos de doença

– comprometimento extra-articular, 

– início de doença mais precoce, 

– tabagismo, 

– mediadores de inflamação aumentados (ex. VHS e PCR), 

– altos títulos de fator reumatóide e de anti-CCP (este último exame 
com solicitação restrita ao especialista).



Dois requisitos essenciais

CONDUTAS CLÍNICA

Critérios classificatórios para AR 2010 ACR/EULAR

• O paciente deve ter pelo menos uma articulação com sinovite 
(inchaço) definida

• A sinovite não é explicada por outra doença 



Critérios classificatórios ≥ 6 = AR definida

• 1 grande articulação 0

• 2 -10 grandes articulações 1

• 1- 3 pequenas articulações ( grandes não contadas) 2

• 4 -10 pequenas articulações ( grandes não contadas) 3

• > 10 articulações (pelo menos 1 pequena) 5

Acometimento 
articular

ARTRITE REUMATÓIDE

• FR negativo E ACPA  negativo 0

• FR negativo  ou ACPA  positivo em baixo título 2

• FR negativo ou ACPA  positivo em altos títulos 3

Sorologia

Prospectivamente 

•< 6 semanas 0

•≥ 6 semanas 1

•PCR normal e VHS normal 0

•PCR normal ou VHS  anormal 1

Duração dos sintomas 
retrospectivamente

Provas de atividade 
inflamatória



ARTRITE REUMATÓIDE

� DIAGNÓSTICO:

- Iminentemente clínico e radiológico;

- Não há exames laboratorial patognomônico da doença;- Não há exames laboratorial patognomônico da doença;

- FR positivo em torno de 80% dos casos;

- Anti-CCP positivo em torno de 60% dos casos porém mais específico e 

auxiliar na diferenciação de outras doenças.



•Hemograma completo, VHS, PCR, função renal, enzimas
hepáticas, exame de urina 1 e fator reumatóide (FR).

• O FR tem sensibilidade de 60 a 80% mas com baixa 
especificidade, pois também pode estar presente em outras 
doenças reumáticas, infecções e em indivíduos idosos. 

• Sorologias: para hepatites virais B e C, sífilis, HIV

Exames para 
iniciar a 

investigação no 
Centro de Saúde 

ou descartar 
outras doenças

ARTRITE REUMATÓIDE

• Exames de imagem: RX de mãos/punhos AP e RX de ante-
pés mesmo sem acometimento. RX de outras articulações 
quando acometidas.

outras doenças

• Conjunto com a equipe local.

• Encaminhar ao especialista:
Acompanhamento

• AINH, cortisona  geralmente em dose baixa  

• Drogas modificadoras do curso da doença (DMCD)/ 
imuno moduladoras.

Tratamento pelo 
especialista



ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ)

• Doença inflamatória crônica, acometendo uma ou 
mais articulações, com ou sem envolvimento de 
outros órgãos. 

• Incidência: pacientes com menos de 17 anos de 
idade, que apresente artrite persistente por mais 

que seis semanas de etiologia não determinada.



•Hemograma completo

•Hemossedimentação

•Eletroforese de proteinas

•Urina I

•Fator anti-nucleo

•Fator reumatóide

•Rx das articulações envolvidas

• Diagnóstico diferencial:  Doenças 
mieloproliferativas; se monoarticular afastar 
artrite séptica

Exames para iniciar a 
investigação no Centro de 

Saúde ou descartar 
outras doenças

ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL (AIJ)

artrite séptica

• Conjunto com a equipe local

• Encaminhar ao especialista
Acompanhamento

• inicialmente com antiinflamatórios não-hormonais
(aspirina, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco) de 
acordo com o peso.

Tratamento inicial



ESPONDILOARTRITES

• Agrupa doenças com características comuns 
de inflação em local de inserção tendínea 
(êntese), coluna vertebral e articulações 
periféricas.

• A “Espondilite Anquilosante” é a principal 
representante desse grupo de doença.

• Os adultos jovens são mais acometidos, idade 
menor de 40 anos, e há predileção pelo sexo 
masculino.



ESPONDILOARTRITES - Quadro clínico

• Dor de caráter inflamatório, 

envolvendo a coluna vertebral

• Acomete a articulação sacroilíaca

• Histocompatibilidade HLA-B27 positivo• Histocompatibilidade HLA-B27 positivo

• A dor é rapidamente aliviada por uso de AINES

• Manifestação extra articular: uveíte anterior 
aguda, psoríase, Doença de Crohn e Retocolite
Ulcerativa.



• Raio-X de ossos da bacia PA e coluna lombossacra PA e
perfil

• Padrão ouro para diagnóstico de envolvimento inicial de 
sacroiliíte é a ressonância magnética – solicitada pelo 
especialista

• O exame de cintilografia não é o método diagnóstico de 
escolha para sacroiliíte.

Exames para 
iniciar a 

investigação no 
Centro de Saúde:

• Conjunto com a equipe local.

ESPONDILOARTRITES  - Diagnóstico

• Encaminhar ao especialista
Acompanhamento

• Iniciar com antiinflamatório não hormonal em dose plena.Tratamento:



ESPONDILOARTRITES  - IMAGENS



LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

• Doença autoimune multissistêmica de etiologia 
desconhecida, está ligada à predisposição genética e 
aos fatores ambientais. 

• É causada por alterações imunológicas que acarretam 
hiperreatividade de células B, produção de 
autoanticorpos e deposição de imunocomplexos autoanticorpos e deposição de imunocomplexos 
(antígeno-anticorpo) em órgãos vitais.

• Epidemiologia: 
– Pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais prevalente 

dos 15 aos 35 anos
– mais frequente em mulheres, na proporção de nove a dez 

mulheres para um homem



LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

• Manifestações:

1- Osteomuscular

2- Pele/mucosas

3- Aparelho respiratório

4- Cardiovascular4- Cardiovascular

5- Gastrointestinais

6- Sistema reticulo-endotelial

7- Neuropsiquiátricas

8- Oculares

9- Doença renal



LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO
Diagnóstico: no mínimo quatro dentre onze critérios de 

classificação

1- Eritema malar
2- Lesão discóide
3- Fotossensibilidade
4- Úlceras orais /nasais
5- Artrite5- Artrite
6- Serosite
7- Comprometimento renal
8- Alterações neurológicas
9- Alterações hematológicas
10- Alterações imunológicas
11- FAN



• Hemograma completo

• Hemossedimentação

• Eletroforese de proteínas

• Urina I

• Fator anti-nuclear

• Diagnóstico diferencial

Exames para iniciar a 
investigação no 

Centro de Saúde ou 
descartar outras 

doenças

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

• Conjunto com a equipe local

• Encaminhar ao especialistaAcompanhamento

• Analgésicos, AINH, Hidroxicloroquina

• Pode ser necessário cortiscoteroide em grandes dose e 
drogas imuno moduladoras.

Tratamento pelo 
Especialista



Critérios classificatórios Pacientes que possuam pelo menos um critério clínico e um 

laboratorial são considerados portadores da SAF

• Diagnosticada e confirmado por ultrassom ou dopler
(arterial venoso ou de pequenos vasos) .

• Obs: trombose venosa superficial não é critério. Trombose

SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDEO

• Uma ou mais perda acima da 10 semana  ou

• Três ou mais abortos consecutivos com menos de 10 
semanas.

Morbidade 
gestacional:

• ACL Anticoagulante lúpico

• Anticorpo anticardiolipina IgG ou IgM repetido no 
intervalo de 12 semanas (em títulos médio ou alto, 
acima de  10/40U);

• ou Anti Beta 2 glicoproteina

Laboratório



Manifestações: 

Sistema Músculo 
Esquelético 

necrose avascular 

Sistema Mucocutâneo livedo reticular, gangrena digital e Raynaud 

Sistema Hematológico trombocitopenia 

Sistema Neurológico 
convulsão, AVE, enxaqueca, coréia, perda de 
memória e demência, síndrome da esclerose múltipla 
like, mielopatia transversa 

Sistema Respiratório embolismo pulmonar 

Sistema Gastrointestinal trombose venosa hepática 

Sistema Renal trombose arterial ou venosa 

SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDEO

• Diagnóstico diferencial

– Produção do anticorpo por causas infecciosas ou neoplasias, assim como 
devido ao uso de medicamentos como clorpromazina, fenitoína, hidralazina e 
procainamida, quinidina

– Deficiência congênita de fatores de coagulação: fator V, proteína S e C, 
deficiência de antitrombina III, desfibrinogenemia, hiperhomocisteinemia

– Síndrome nefrótica

– Uso de contraceptivo oral

Sistema Renal trombose arterial ou venosa 

 



• ACL Anticoagulante lúpico

• Anticorpo anticardiolipina IgG ou IgM repetido no 
intervalo de 12 semanas (em títulos médio ou alto, 
acima de  10/40U);

• Sinal de alerta: lembrar que a produção do anticorpo 
antifosfolípide pode estar associada a doenças 
infecciosas, como HIV, hanseníase, tuberculose, 

Exames para iniciar a 
investigação no Centro 
de Saúde ou descartar 

outras doenças

SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDEO

infecciosas, como HIV, hanseníase, tuberculose, 
neoplasias e uso de determinados medicamentos. 
(clorpromazina, fenitoína, hidralazina e procainamida, 
quinidina

• Conjunto com a equipe local

• Encaminhar ao especialistaAcompanhamento

• AAS / heparinização
Tratamento pelo 

Especialista



ESCLEROSE SISTÊMICAESCLEROSE SISTÊMICA

�Desordem multisistêmica caracterizada por

anormalidade estrutural e funcional de pequenos

vasos sanguíneos, fibrose da pele e órgãos internos

e ativação do sistema imunee ativação do sistema imune

�Ocorre 3-15 mulheres:1 homem

� Pico de incidência entre 30 e 50 anos

� Atinge 0,01% da população



ESCLEROSE SISTÊMICAESCLEROSE SISTÊMICA

Quadro clínicoQuadro clínico
Sintomas gerais - fraqueza, fadiga, dores

articulares, fenômeno de Raynaud (em 95%

dos casos), fibrose da pele que é o mais

específico.

ClassificaçãoClassificação:: formas sistêmica 

(limitada e difusa) e localizada, de acordo

com a extensão do acometimento cutâneo.

� Microstomia e esclerodactilia em ambas

as formas da doença.

Esclerose sistêmica limitada: Esclerose sistêmica limitada: espessamento 
cutâneo distal até cotovelos e joelhos 

Esclerose sistêmica difusa: Esclerose sistêmica difusa: espessamento 
acometendo, inclusive tronco



ESCLEROSE SISTÊMICAESCLEROSE SISTÊMICA

PrognósticoPrognóstico

– A forma difusa, pacientes com início da doença em idade
mais avançada, sexo masculino e raça negra, geralmente,
têm pior prognóstico.

– As principais morbidades destes pacientes são a
pneumopatia intersticial e hipertensão arterial pulmonar.pneumopatia intersticial e hipertensão arterial pulmonar.

Fatores de riscoFatores de risco

� Exposição a sílica, formaldeído, solventes orgânicos, L-
Tryptofano, bleomicina, cloreto de vynil



ESCLEROSE SISTÊMICAESCLEROSE SISTÊMICA

Diagnóstico: Diagnóstico: 1 critério maior e dois ou mais menores para o 
diagnóstico
– Critério maior: fibrose cutânea
– Critérios menores: esclerodactilia, úlcera de polpa digital, 

fibrose pulmonar

Exames laboratoriais necessários para iniciar a investigação no Exames laboratoriais necessários para iniciar a investigação no 
Centro de Saúde:Centro de Saúde:
– Hemograma– Hemograma
– AST/ALT
– URINA 1
– Ureia/creatinina
– FAN 

Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial
� fasciíte eosinofílica, escleroderma relacionada à droga, 

escleredema, morfeia generalizada



ESCLEROSE SISTÊMICAESCLEROSE SISTÊMICA

Conclusão diagnóstica e tratamento Conclusão diagnóstica e tratamento 

- Encaminhar ao especialista

• Acompanhamento conjunto com a equipe local



GOTA
• Doença inflamatória articular causada pelo depósito de cristal 

de monourato de sódio intra-articular.

• Cerca de 90 % dos casos devem-se à hiperuricemia

• Os homens são acometidos na proporção de 20 casos para 1 
mulher. 

• A população feminina apresenta gota 15 a 20 anos após a • A população feminina apresenta gota 15 a 20 anos após a 
menopausa.



GOTA - Condições que geram a hiperuricemia

Hipoexcreção 

Endócrinas: obesidade, hipotireoidismo, cetoacidose diabética, diabetes 

insipidus, hiperparatireoidismo 

Drogas: diuréticos, ciclosporina, etanol, salicilatos em alta dose, 

pirazinamida, etambutol, laxativos 

Renais: insuficiência renal crônica, síndrome de Bartter, desidratação, 

HAS, restrição salina, doença renal policística 

Miscelânea: toxemia gravídica, síndrome de Down, sarcoidose, acidose 

lática 

Hereditários: deficiência de G6PD e HGPRT (síndrome de Lesch-Nyhan) e 

HAS = hipertensão arterial sistêmica; G6PD = glicose-6-fosfato-desidrogenase; HGPRT = 
hipoguaninafosforibosil-transferase; PRPP = fosforibosilpirofosfato.

Aumento da 
Síntese 

Hereditários: deficiência de G6PD e HGPRT (síndrome de Lesch-Nyhan) e 

hiperprodução de PRPP 

Doenças: psoríase, hemólise, policitemia vera, mieloproliferativas, 

obesidade, glicogenose III, V e VII, Síndrome da lise tumoral 

Drogas: etanol, warfarina, vitamina B12, frutose, ácido nicotínico, 

citotóxicos 
 



GOTA - Quadro clínico

• Caracteriza-se por ataque monoarticular na maioria das vezes e, 
preferencialmente, pela manhã, com edema, calor e rubor articular durando 
de 7 a 10 dias sem tratamento e com períodos longos de acalmia. 

• Os primeiros surtos não costumam deixar sequelas e o indivíduo volta à vida 
normal.

• A articulação da primeira metatarsofalangeana é a articulação mais 
comumente afetada, o que é denominado de podagra.

• Gota tofácea é o depósito de monourato de sódio em tecidos moles de 
superfície extensora de cotovelos e interfalangeanas dos dedos de mãos e 
pés. Aparece após anos do primeiro ataque.



•Dosagem de ácido úrico sérico

•Dosagem de ácido úrico em urina de 24 horas

•função renal e perfil lipídico

•VHS

•Raio X

• Diagnóstico diferencial

Exames para iniciar a 
investigação no 

Centro de Saúde ou 
descartar outras 

doenças

GOTA - Diagnóstico

• Conjunto com a equipe local.
• Encaminhar ao especialista: gota não 
responsiva ao tratamento; gota tofácea; gota 
associada à insuficiência renal.

Acompanhamento



• Tratar a doença de base no caso de gota secundária.

• Drogas inibidoras de síntese de ácido úrico: 

• Alopurinol na dose de 100 a 600 mg (em média 300 mg) ao dia 
em tomada única. 

• Iniciar tratamento com alopurinol e interrrompê-lo abruptamente 
pode precipitar uma crise.

• Tratamento da crise articular:

• Antiinflamatório não hormonal, por exemplo: diclofenaco de 
sódio 50 mg 3 x/dia ou ibuprofeno cp 600 mg até 2 x/dia.Tratamento 

GOTA - Tratamento

sódio 50 mg 3 x/dia ou ibuprofeno cp 600 mg até 2 x/dia.

• Colchicina na dose de 0,5 mg 3 a 4 vezes ao dia. Efeito colateral 
mais comum é a diarréia.

• Corticosteróides via oral para os indivíduos com insuficiência 
renal

• Não iniciar alopurinol na crise.

• Dieta
- Beber 2 a 3 litros de água por dia;

• - Reduzir consumo de álcool, carnes e aves domésticas, sardinhas, 
anchovas e frutos do mar, miúdos, feijão, soja e ervilhas.

Tratamento 
Gota



OSTEOPOROSE

• Doença do metabolismo ósseo caracterizada 
por massa óssea reduzida e deterioração da 
microarquitetura óssea normal, ocasionando 
aumento da fragilidade e aumento do risco de 
fraturas.fraturas.

• Acomete mais as mulheres na pós menopausa 
e indivíduos idosos.



OSTEOPOROSE - Quadro clínico

• Doença silenciosa 

inicialmente

• Manifestação clínica -

fratura de baixo impacto. fratura de baixo impacto. 

• Locais preferencialmente 

dessas fraturas são: coluna 

vertebral, quadril e radio 

distal.



OSTEOPOROSE - RX



Fatores de risco para fraturas por osteoporose 

Não modificáveis Potencialmente modificáveis 

• História de fratura na idade adulta* 
• História de fratura em familiar de 
primeiro-grau* 
• Raça branca (não-hispânica)* 
• Idade avançada (acima de 65 anos)* 
• Sexo feminino* 
• Demência 

• Tratamento com corticosteróides* 
• Insuficiência estrogênica: amenorréia 
superior a 1 ano ou menopausa precoce 
(antes dos 45 anos de idade)* 
• Baixo peso (< 56,7kg) ou IMC < 19 
• Baixa ingesta de cálcio (ao longo da 
vida) 

* fatores de risco maiores; ** saúde comprometida/fragilidade pode 
ou não ser modificável.

• Demência 
• Saúde comprometida/fragilidade** 
 

vida) 
• Tabagismo* 
• Alcoolismo 
• Redução visual (apesar de usar óculos) 
• Quedas freqüentes 
• Baixa capacidade física 
• Saúde comprometida/fragilidade** 

 



Indicações de realização de densitometria óssea

• Mulheres com mais de 65 anos

• Mulheres com deficiência estrogênica com menos de 45 anos

• Mulheres na peri e pós-menopausa com fatores de risco (um maior ou dois 
menores, conforme Quadro I)

• Mulheres com amenorréia secundária prolongada (por mais de 1 ano)

• Todos os indivíduos que tenham apresentado fratura por trauma mínimo ou 
atraumática

• Indivíduos com evidência radiológica de osteopenia ou fraturas vertebrais• Indivíduos com evidência radiológica de osteopenia ou fraturas vertebrais

• Homens com mais de 70 anos

• Indivíduos que apresentem perda de estatura (acima de 2,5 cm) ou hipercifose 
torácica

• Indivíduos em uso de corticosteróides por três meses ou mais (doses 
superiores ao equivalente a 5 mg de prednisona)

• Mulheres com índice de massa corporal abaixo de 19 kg/m2

• Portadores de doenças ou em uso de medicações associadas à perda de massa 
óssea

• Monitoramento de tratamento da osteoporose



OSTEOPOROSE - Diagnóstico

• Densitometria óssea
Critérios Densitométricos da Organização Mundial da Saúde*: 

Categoria Escore T 

Normal   até -1 

Osteopenia                                                       entre -1 e -2,5 

Critérios estabelecidos para: coluna lombar, colo do fêmur e 1/3 médio do rádio.

Osteopenia                                                       entre -1 e -2,5 

Osteoporose ≤ -2,5 

Osteoporose estabelecida                                 ≤ -2,5 associada à fratura de fragilidade 
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Monitorização da Densitometria óssea

Densitometria ao 
final do primeiro 
ano 

igual ou melhor que a basal  
manter tratamento e repetir o 
exame a cada 2 anos 

pior que a basal (com 
redução significante do 

manter tratamento e repetir o 
exame em 1 ano 

ano redução significante do 
escore) 

exame em 1 ano 

Densitometria ao 
final do segundo 
ano 

igual ou melhor que uma das 
anteriores  

manter tratamento e repetir o 
exame a cada 2 anos; 

pior que as duas anteriores 
(com redução significante do 
escore):  

Considerar falha terapêutica e 
suspender o tratamento. 

 



OSTEOPOROSE - Prevenção

• Prevenir fatores de risco quando possível

• Mudanças de hábito de vida

• Dieta rica em cálcio

• Exercícios com resistência ou caminhada • Exercícios com resistência ou caminhada 

• Prevenção de quedas



•Exames laboratoriais relevantes em início de investigação

• Hemograma, VHS, eletroforese de proteína, calcemia/albumina*, 
calciúria de 24h, fosfatase alcalina, creatinina, fósforo sérico e fosfatúria 
de 24 h, PTH.

• Aprofundar investigação se suspeita de causa secundária.

• Exames laboratoriais para seguimento

• Calcemia/albumina*, creatinina e calciúria de 24 h. 

• No início do tratamento e a cada alteração da dosagem, deve-se fazê-lo 
a cada 3 meses. Após, controle a cada 6 meses.

Exames para iniciar a 
investigação no Centro 
de Saúde ou descartar 

outras doenças

Osteoporose- Diagnóstico

a cada 3 meses. Após, controle a cada 6 meses.

• * Fórmula do Cálcio Corrigido - Ca(corr) = Ca(medido) + [0,8x(4-alb)]

• Raio X perfil de coluna toracolombar – indicado para avaliação de 
fraturas vertebrais

• Conjunto com a equipe local.

• Encaminhar ao especialista:

• osteoporose com DMO menor ou igual a -3,5

• história de fratura prévia

• osteoporose secundária.

Acompanhamento



• Todos os indivíduos com osteoporose densitométrica
deverão ser tratados, bem como os indivíduos na faixa de 
osteopenia com pelo menos 2 fatores de risco associados. 

• Cálcio

• Vitamina D

• Medicamentos disponíveis na Atenção Primária:
Tratamento 

Osteoporose • Medicamentos disponíveis na Atenção Primária:

• Alendronato de sódio 10 mg/dia

• Alendronato de sódio 70 mg /semana

• Medicamentos disponíveis na Farmácia de Alto Custo:

• Risedronato de sódio 35 mg/semana

• Raloxifeno 60 mg/dia

Osteoporose



FEBRE REUMÁTICA

• A febre reumática (FR) é uma complicação não 
supurativa da faringoamigdalite, não 
adequadamente tratada, causada pelo estreptococo 
beta-hemolítico do grupo A, devida a uma resposta 
imune cruzada tardia a esta infecção, em populações imune cruzada tardia a esta infecção, em populações 
geneticamente predispostas. 

• A FR afeta especialmente crianças e adultos jovens. 



Critérios classificatórios O diagnóstico da febre reumática é clínico, não 
existindo sinal patognomônico ou exame específico.  

• Artrite

• Cardite

• Coréia

• Eritema marginado

• Nódulos subcutâneos

Critérios 
Maiores

FEBRE REUMÁTICA

• Febre

• Artralgia

• Prolongamento do espaço PR no ECG

• Aumento do VHS e PCR

Critérios 
Menores

• A probabilidade de FR é alta quando há evidência de 
infecção estreptocócica anterior, determinada pela 
bacterioscopia/cultura de orofaringe ou pela elevação 
dos títulos da antiestreptolisina O (ASLO), ASSOCIADA à 
presença de pelo menos dois critérios maiores ou um 
critério maior e dois menores. 

VALOR DO ASLO



FEBRE REUMÁTICA
Manifestações clínicas

• Artrite: A artrite é a manifestação mais comum da FR, presente em 75% 
dos casos

• Cardite: A cardite é a manifestação mais grave da FR, pode deixar sequelas 
e acarretar óbito. A manifestação ocorre entre 40% e 70% dos primeiros 
surtos

• Coreia: A Coreia de Sydenham (CS) ocorre predominantemente em 
crianças e adolescentes do sexo feminino, sendo rara após os 20 anos de 
idade; geralmente ocorre como manifestação tardia até 7 meses após a 
infecção estreptocócica. 

• Eritema marginado: manifestação rara, sendo descrita em menos de 3% 
dos pacientes.

• Nódulos subcutâneos: são raros, presentes apenas em 2%-5% dos 
pacientes

• Intervalo PR: pode estar aumentado mesmo na ausência de cardite 
evidente. 



• Exames laboratoriais - hemograma, VHS, ASLO, PCR

• ECG

• RX Tórax

Exames para 
iniciar a 

investigação no 
Centro de Saúde:

• Conjunto com a equipe local

FEBRE REUMÁTICA - Diagnóstico

• Encaminhar ao especialista
Acompanhamento

• profilaxiaTratamento:



FEBRE REUMÁTICA   FEBRE REUMÁTICA   TratamentoTratamento
Profilaxia primária:Profilaxia primária: tratamento da faringoamigdalite e a erradicação do 

estreptococo da orofaringe devem ser feitos na vigência da suspeita clínica 
de FR

� Opções terapêuticas para erradicação do Estreptococo β hemolítico:

Medicação Esquema Duração 

Penicilina G Benzatina <20kg 600.000UI IM 

>=20kg 1.200.00 UI IM 

Dose única 

Penicilina V Criança: 10 dias Penicilina V Criança: 

25-50000 UI/kg/dia VO 8/8h 

ou 12/12h 

Adulto: 500000 UI 8/8h 

10 dias 

Amoxacilina Criança: 30-50mg/kg/dia 

8/8h 

Adultos: 500mg VO 8/8 h 

 

10 dias 

Azitromicina Criança:20 mg/kg/dia VO 

Adulto: 500mg/dia 

5 dias 

 



FEBRE REUMÁTICAFEBRE REUMÁTICA

Profilaxia secundária e duraçãoProfilaxia secundária e duração
Medicamento / Opção Dose e Via de administração Intervalo 

Penicilina G Benzatina 
Peso < 20 kg - 600.000 UI IM 

21/21 dias 
Peso = 20 kg – 1.200.000 UI IM 

Penicilina V 250 mg VO 12/12 horas 

Em caso de alergia à penicilina 

Sulfadiazina 
Peso < 30 kg – 500 mg VO 

1x/dia 
Peso = 30 kg – 1g VO  

Em caso de alergia à penicilina e à sulfa 

Eritromicina 250 mg VO 12/12 horas 
 

Categoria Duração 

FR sem cardite prévia 
Até 21 anos ou 5 anos após o último surto, 
valendo o que cobrir maior período 

FR com cardite prévia; insuficiência 
mitral leve residual ou resolução da 
lesão valvar 

Até 25 anos ou 10 anos após o último 
surto, valendo o que cobrir maior período 

Lesão valvar residual moderada a 
severa 

Até 40 anos ou por toda a vida 

Após cirurgia valvar Por toda a vida 

 



MIOPATIAS INFLAMATÓRIAS

Heliotropo

Pápulas eritêmato-ceratósicas no dorso das articulações
metacarpo-falangeanas (pápulas de Gottron)

Calcinose em região dorsal



VASCULITES SISTÊMICAS

Púrpura de Henoch-
Scholein

Arterite de células gigantes

Úlcera de Behçet

Vasculite da crioglobulinemia



AVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIAAVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIA

VERMELHO:VERMELHO: encaminhamento à Unidade de U/E

• Lúpus Eritematoso Sistêmico com atividade 

sistêmica: alterações neuro-psiquiátricas e quadros 

infecciososinfecciosos

• Esclerose sistêmica com quadro cardiopulmonar e 

alterações vasculares como isquemia de membros 

inferiores e superiores



AVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIAAVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIA

AMARELO: prioridade no agendamento eletivoAMARELO: prioridade no agendamento eletivo
�Lúpus Eritematoso Sistêmico
�Esclerose Sistêmica
�Miopatias inflamatórias
�Vasculites
�Febre Reumática em crianças <18 anos�Febre Reumática em crianças <18 anos
�Artrite Idiopática Juvenil
�Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo
�Espondiloartrites
�Artrite reumatóide
�Gota (casos de gota em pacientes abaixo de 30 
anos, gota não responsiva ao tratamento, gota 
tofácea, gota associada à insuficiência renal)



AVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIAAVALIAÇÃO DE RISCO EM REUMATOLOGIA

VERDE: agendamento na rotinaVERDE: agendamento na rotina

�Osteoartrite

�Outras artrites

�Osteoporose

� Fibromialgia� Fibromialgia

� Tendinite e bursite

� Adultos >30 anos que apresentem somente ASLO (+) 


