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Reumatismo não é doença
Grupo de doenças que afetam articulações, músculos, ligamentos, 
tendões e o sistema imunológico

Mais de 100 formas de doenças reumáticas

Podem afetar pessoas de qualquer sexo

O que é reumatismo?

é doença
Grupo de doenças que afetam articulações, músculos, ligamentos, 

reumáticas

sexo e idade

O que é reumatismo?



Doenças Reumáticas

Doenças

Degenerativas
artrose/

osteoartrite

Traumático/mecânico
Tendinite
Bursite

Doenças
Reumáticas

osteoartrite

Fibromialgia

Auto-imunes
Lúpus

Artrite reumatóide
Esclerose sistêmica

Reumáticas

Doenças

Infecciosas
Febre reumática
Artrite bacteriana

Traumático/mecânico
Tendinite
Bursite

Doenças
Reumáticas

Metabólicas
Gota

Osteoporoseimunes
Lúpus
reumatóide

sistêmica



Abordagem de pacientes com suspeita 
de doença reumática

O que você precisa responder

� Origem da dor.  (É articular ou peri

� Artrite

� Padrão de acometimento das articulações

� Padrão de acometimento Estado doloroso (difuso/ dor irradiada ?) 

� Manifestações extra-articulares

� Dados Epidemiológicos importantes

Abordagem de pacientes com suspeita 
de doença reumática

peri-articular?)

articulações

Padrão de acometimento Estado doloroso (difuso/ dor irradiada ?) 

Dados Epidemiológicos importantes



Reumatismo de partes molesReumatismo de partes moles

Estado doloroso agudo ou crônico das estruturas
periarticulares : músculos, ligamentos, bursas, 
aponeurosas e tendões.

Reumatismo de partes molesReumatismo de partes moles

estruturas
, bursas, fáscias, 



Reumatismo de partes moles localizado

• Tenossinovite

dos flexores dos dedos das mãos

Reumatismo de partes moles localizado



Reumatismo de partes moles localizado

Bursite sub acromial

Reumatismo de partes moles localizado

Bursite trocanterica



Reumatismo de partes moles localizado

Bursite olecraneana

Reumatismo de partes moles localizado

Bursite sub acromial



Reumatismo de partes moles localizado

Tendinite patelar

Reumatismo de partes moles localizado

Tendinite anseriana
(Pata de Ganso)



Os "reumatísmos regionais" Geralmente, estão
anatômicas.
Incluí-se nessa categoria, os quadros miofasciais

1) Quadros miofascial

Reumatismo de partes moles Regionais

2) Neuropatias por compressão
3) Meralgia parestesia 
4) Síndrome do desfiladeiro torácico
5) Síndrome tensional do pescoço

tão associados à vícios posturais ou à alterações 

miofasciais e as neuropatias por compressão.

Reumatismo de partes moles Regionais

2) Neuropatias por compressão

4) Síndrome do desfiladeiro torácico
5) Síndrome tensional do pescoço



OsteoartriteOsteoartrite



O que é?

� Osteoartrite é o mesmo que artrose 
degenerativa.

� É o “reumatismo” mais frequente

� Representa cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios 
de Reumatologia. 

A osteoartrite (artrose) é uma doença que se 
caracteriza pelo desgaste da cartilagem 

articular e por alterações ósseas, entre elas os 
osteófitos, conhecidos, vulgarmente, como 

"bicos de papagaio

que artrose ou doença articular 

Representa cerca de 30 a 40% das consultas em ambulatórios 

(artrose) é uma doença que se 
caracteriza pelo desgaste da cartilagem 

articular e por alterações ósseas, entre elas os 
, conhecidos, vulgarmente, como 
"bicos de papagaio



O que causa ?
A osteoartrite (artrose) pode ser dividida:

� Primária: sem causa conhecida 

A participação da hereditariedade é importante, principalmente 
em certas apresentações clínicas, como os nódulos dos dedos das 
mãos

� Secundária: causa conhecida 

As causas podem ser:  após trauma, defeitos das articulações, 
como os joelhos com desvios de direção (valgo ou varo), até 
alterações do metabolismo. 

(artrose) pode ser dividida:

A participação da hereditariedade é importante, principalmente 
em certas apresentações clínicas, como os nódulos dos dedos das 

causas podem ser:  após trauma, defeitos das articulações, 
como os joelhos com desvios de direção (valgo ou varo), até 



Rizartrose

� RIZARTROSE é a inflamação da articulação da base do 
polegar. É uma articulação muito importante, pois 
proporciona um grande raio de movimento ao dedo. 

� Atinge predominantemente as mulheres, principalmente as 
que têm mais de 50 anos. 

� As dificuldades causadas pela rizartrose� As dificuldades causadas pela rizartrose
diretamente em ações realizadas no dia a dia. 

Rizartrose

é a inflamação da articulação da base do 
polegar. É uma articulação muito importante, pois 
proporciona um grande raio de movimento ao dedo. 

predominantemente as mulheres, principalmente as 

interferem interferem 
diretamente em ações realizadas no dia a dia. 



Quem pode desenvolver OA?

� Preferência pelas mulheres

� Há localizações que ocorrem mais no sexo feminino: mão e joelhos

� Localizações no sexo masculino:  articulação 
com a bacia).

� A osteoartrose aumenta com o passar dos anos, sendo � A osteoartrose aumenta com o passar dos anos, sendo 
antes dos 40 anos

� Mais  freqüente após os 60. 

� Pelos 75 anos, 85% das pessoas têm evidência radiológica ou clínica 
da doença (porém, somente 30 a 50%  tem 

Quem pode desenvolver OA?

Há localizações que ocorrem mais no sexo feminino: mão e joelhos

articulação coxofemoral (do fêmur 

aumenta com o passar dos anos, sendo incomum aumenta com o passar dos anos, sendo incomum 

Pelos 75 anos, 85% das pessoas têm evidência radiológica ou clínica 
da doença (porém, somente 30 a 50%  tem queixa  de dor crônica)



O que faz a osteartrite
sintomas? 

� SOBRECARGA ARTICULAR 

� Excesso de peso corporal, 

� Defeitos posturais, � Defeitos posturais, 

� Sobrecarga mecânica pela prática inadequada de certos 
esportes ,etc

� FATORES IRRITATIVOS (lesões traumáticas, infecções focais 
articulares, influência hormonal e/ou vascular, stress ou 
hipersensibilidade as condições meteorológicas 

iniciar com 

mecânica pela prática inadequada de certos 

FATORES IRRITATIVOS (lesões traumáticas, infecções focais 
articulares, influência hormonal e/ou vascular, stress ou 
hipersensibilidade as condições meteorológicas ,etc)



Quais os sintomas?

� Clinicamente a osteoartrite caracteriza
desenvolvimento gradual de:

� Dor articular;

� Rigidez;

� Limitação;

� Deformidade.

caracteriza-se pelo 



Como fazer o diagnóstico?Como fazer o diagnóstico?



Diagnóstico diferencialDiagnóstico diferencial



Quais os tratamentos? 

É basicamente sintomático : alívio da dor e da 

Todo o tratamento deve ser individualizado dentro dos seguintes 
parâmetros:

� Educação e apoio - visa esclarecer o paciente a respeito de:

� Controle de peso;� Controle de peso;

� Adequação de hábitos desportivos e atividades profissionais e 
atividades do dia a dia;

� Terapêutica não medicamentosa - pela aplicação de fisioterapia, 
(cinesioterapia e hidroterapia, calor 

� Terapêutica medicamentosa 

� Tratamento cirúrgico - indicando nos casos de graves deformidades 
articulares incapacitantes.

Quais os tratamentos? 

É basicamente sintomático : alívio da dor e da inflamação.

Todo o tratamento deve ser individualizado dentro dos seguintes 

visa esclarecer o paciente a respeito de:

Adequação de hábitos desportivos e atividades profissionais e 

pela aplicação de fisioterapia, 
(cinesioterapia e hidroterapia, calor etc).

indicando nos casos de graves deformidades 



Qual o papel dos exercícios?

� Melhoram o desempenho funcional das articulações

� Diminuem a necessidade do uso de fármacos, 

� Influencia sobre o estado geral do paciente: benefícios 
psicológicos

� Os exercícios são particularmente úteis quando há � Os exercícios são particularmente úteis quando há 
instabilidade articular. 

� O fortalecimento da musculatura anterior da coxa é 
fundamental e indispensável no tratamento da artrose de 
joelho.

� Os exercícios posturais também são de grande valia. 

Qual o papel dos exercícios?

Melhoram o desempenho funcional das articulações

Diminuem a necessidade do uso de fármacos, 

Influencia sobre o estado geral do paciente: benefícios 

Os exercícios são particularmente úteis quando há Os exercícios são particularmente úteis quando há 

O fortalecimento da musculatura anterior da coxa é 
fundamental e indispensável no tratamento da artrose de 

Os exercícios posturais também são de grande valia. 



Evolução



Artrite ReumatóideArtrite Reumatóide



Definição

� A artrite reumatoide (AR) e uma doença autoimune inflamatória 
sistêmica caracterizada pelo comprometimento da membrana 
sinovial das articulações periféricas. 

A artrite reumatoide (AR) e uma doença autoimune inflamatória 
sistêmica caracterizada pelo comprometimento da membrana 



Prevalência

� Prevalência :  0,5%–1% da população

� Mulheres 

� Maior incidência:  30–50 anos

1% da população

Atividade 
da 

Comorbidades

Sobrevida

Qualidade de 
vida 

Destruição 
articular 

Cirurgia

da 
doença 

vida 

Deficiência 

Custo

Capacidade 
de trabalho

articular 



Como fazer o diagnóstico?

� O diagnóstico da Artrite Reumatoide
seja, baseia-se na história clínica e
feito pelo médico.

� A característica principal da AR e
simétrico das pequenas e das grandes
com maior frequência de envolvimentocom maior frequência de envolvimento
dos pés.

Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia para o tratamento da artrite 
reumatoide

Como fazer o diagnóstico?

Reumatoide é clínico, ou
e no exame físico

o acometimento
grandes articulações,

envolvimento das mãos eenvolvimento das mãos e

Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia para o tratamento da artrite 
reumatoide



Sinais e Sintomas

� A característica principal: acometimento simétrico das pequenas 
e das grandes articulações- mãos e dos pés. 

� Caráter crônico e destrutivo

� Limitação funcional

� Perda de capacidade laboral � Perda de capacidade laboral 

� Comprometimento da qualidade de vida

A característica principal: acometimento simétrico das pequenas 
mãos e dos pés. 

Comprometimento da qualidade de vida



Qual a evolução?

A inflamação persistente das articulações, 
se não tratada de forma adequada, pode 
levar à destruição das articulações , o 
que ocasiona deformidades e limitações que ocasiona deformidades e limitações 
para o trabalho e para as atividades da 

vida diária.

A inflamação persistente das articulações, 
se não tratada de forma adequada, pode 
levar à destruição das articulações , o 
que ocasiona deformidades e limitações que ocasiona deformidades e limitações 
para o trabalho e para as atividades da 



Como fazer o tratamento?

� O tratamento da AR inclui educação do paciente

terapia medicamentosa, fisioterapia, apoio psicossocial,

ocupacional e abordagens cirúrgicas.

� As terapias medicamentosas incluem uso de anti-

hormonais (AINH), corticoides, drogas modificadoras

doença (DMCD) sintéticas e biológicas

imunossupressoras.

Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia para o tratamento da artrite 
reumatoide

Como fazer o tratamento?

paciente e de sua família,

psicossocial, terapia

-inflamatórios não

modificadoras do curso da

biológicas e drogas

Consenso 2012 da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia para o tratamento da artrite 
reumatoide



Qual a participação da Atenção Primária?Qual a participação da Atenção Primária?



FibromialgiaFibromialgiaFibromialgiaFibromialgia



O que é Fibromialgia

� A síndrome da fibromialgia pode ser definida como uma 
síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia 
desconhecida.

� Manifesta-se no sistema músculo� Manifesta-se no sistema músculo
apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas.

Fibromialgia?

pode ser definida como uma 
síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, de etiologia 

se no sistema músculo- esquelético,podendo se no sistema músculo- esquelético,podendo 
apresentar sintomas em outros aparelhos e sistemas.



Quem pode ter  Fibromialgia?

� A proporção de mulheres para homens é de aproximadamente 6 
a 10:1. 

� A maior prevalência encontra-
ocorrer também na infância e na terceira idade. 

Quem pode ter  Fibromialgia?

proporção de mulheres para homens é de aproximadamente 6 

-se entre 30-50 anos, podendo 
ocorrer também na infância e na terceira idade. 



Quem pode ter Fibromialgia?

� É extremamente comum, secunda causa de dor 
esquelética crônica. 

� A sua prevalência é de aproximadamente 2% na população 
geral;

� É responsável por aproximadamente 15% das consultas em 
ambulatórios de reumatologia e 5% a 10% nos ambulatórios de ambulatórios de reumatologia e 5% a 10% nos ambulatórios de 
clínica geral.

Quem pode ter Fibromialgia?

É extremamente comum, secunda causa de dor músculo-

A sua prevalência é de aproximadamente 2% na população 

É responsável por aproximadamente 15% das consultas em 
ambulatórios de reumatologia e 5% a 10% nos ambulatórios de ambulatórios de reumatologia e 5% a 10% nos ambulatórios de 



O que causa Fibromialgia?

� A etiologia ainda é desconhecida, embora a fisiopatologia é 
baseada em possíveis alterações no metabolismo muscular, 
fisiologia do sono, função neurormonal
sanguíneo cerebral.

� Diversos achados sugerem um vínculo entre a � Diversos achados sugerem um vínculo entre a 
distúrbios do sono. Cerca de 80% dos pacientes 
considera ter um sono não reparador. 

� A alta incidência de cefaléia, síndrome do cólon irritável, 
ansiedade, depressão, edema subjetivo (só visto pelo paciente), 
parestesias, baixa auto-estima têm fortalecido a hipótese de 
doença com ligações emocionais. 

O que causa Fibromialgia?

A etiologia ainda é desconhecida, embora a fisiopatologia é 
alterações no metabolismo muscular, 

neurormonal, estado psicológico e fluxo 

Diversos achados sugerem um vínculo entre a fibromialgia e Diversos achados sugerem um vínculo entre a fibromialgia e 
distúrbios do sono. Cerca de 80% dos pacientes fibromiálgicos
considera ter um sono não reparador. 

A alta incidência de cefaléia, síndrome do cólon irritável, 
ansiedade, depressão, edema subjetivo (só visto pelo paciente), 

estima têm fortalecido a hipótese de 
doença com ligações emocionais. 



O que causa FibromialgiaFibromialgia?



Quais os sintomas da 

� Os mais comuns e característicos sintomas da 
são: dor, fadiga e distúrbio do sono

� A dor é o principal fator a levar o paciente a procurar 
cuidados médicos. 

� A localização da dor é geralmente relatada de forma 
desencontrada, em que o paciente apresenta dificuldade desencontrada, em que o paciente apresenta dificuldade 
na localização precisa do processo doloroso. 

� As localizações mais comuns são: a coluna vertebral, 
cinturas escapular e pélvica, podendo também ocorrer em 
nível de parede anterior do tórax.

Quais os sintomas da Fibromialgia?

Os mais comuns e característicos sintomas da fibromialgia
são: dor, fadiga e distúrbio do sono

é o principal fator a levar o paciente a procurar 

A localização da dor é geralmente relatada de forma 
desencontrada, em que o paciente apresenta dificuldade desencontrada, em que o paciente apresenta dificuldade 
na localização precisa do processo doloroso. 

As localizações mais comuns são: a coluna vertebral, 
cinturas escapular e pélvica, podendo também ocorrer em 
nível de parede anterior do tórax.



Quais os sintomas da 

� O distúrbio do sono está presente em 75% a 80% dos pacientes: 
dificuldade para conciliar o sono, insônia terminal, vários 
despertares ao mínimo ruído, sono não reparador. 

� Parestesias são comuns; formigamentos e agulhadas; com 
localizações imprecisas, mais comumente presente nas 
extremidades superiores ou outras localizações (face, língua etc.).

� Confundida com síndrome do túnel do carpo e do tarso, 
compressões cervicais ou lombares. 

Quais os sintomas da Fibromialgia?

O distúrbio do sono está presente em 75% a 80% dos pacientes: 
dificuldade para conciliar o sono, insônia terminal, vários 
despertares ao mínimo ruído, sono não reparador. 

são comuns; formigamentos e agulhadas; com 
localizações imprecisas, mais comumente presente nas 
extremidades superiores ou outras localizações (face, língua etc.).

Confundida com síndrome do túnel do carpo e do tarso, 
compressões cervicais ou lombares. 



Como se faz o diagnóstico de         
Fibromialgia?

� O diagnóstico deve ser feito através de uma boa anamnese e 
um detalhado exame físico.

� Exames complementares assumem um papel de exclusão de 
doenças que podem simular um quadro de doenças que podem simular um quadro de 

Como se faz o diagnóstico de         
Fibromialgia?

O diagnóstico deve ser feito através de uma boa anamnese e 

Exames complementares assumem um papel de exclusão de 
doenças que podem simular um quadro de fibromialgia.doenças que podem simular um quadro de fibromialgia.



1: região occipital, 
2: borda médio-superior do trapézio

3: músculo supra-espinhoso, 
4: quadrante superior-externo do glúteo,

5: grande trocânter
6: região equivalente entre os espaços vertebrais de C5

7: junção da segunda costela, 
8: 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral e 

9: borda medial do joelho. 

1: região occipital, 
superior do trapézio

espinhoso, 
externo do glúteo,

trocânter,
6: região equivalente entre os espaços vertebrais de C5-C7, 

7: junção da segunda costela, 
8: 2 centímetros abaixo do epicôndilo lateral e 

9: borda medial do joelho. 



Qual o tratamento?

� O tratamento tem como objetivo:

� o alívio da dor,

� a melhora da qualidade do sono, 

� a manutenção ou restabelecimento do equilíbrio emocional, 

a melhora do condicionamento físico e da fadiga � a melhora do condicionamento físico e da fadiga 

� o tratamento específico de desordens associadas. 

� O objetivo final do tratamento é a melhora da qualidade de vida 
do paciente.

Qual o tratamento?

O tratamento tem como objetivo:

a melhora da qualidade do sono, 

a manutenção ou restabelecimento do equilíbrio emocional, 

a melhora do condicionamento físico e da fadiga a melhora do condicionamento físico e da fadiga 

o tratamento específico de desordens associadas. 

O objetivo final do tratamento é a melhora da qualidade de vida 



Qual o tratamento?

� Atividade física!!!

Qual o tratamento?



Qual o tratamento?

Tratamento medicamentoso: 

� Agentes tricíclicos e derivados

-ciclobenzaprina (5-20mg)

-amitriptilina (25-75mg)

� Bloqueadores seletivos da recaptação

-fluoxetina (20-60mg)

-Sertralina (50-100mg)

-Venlafaxina (75-150mg)

� Neuromoduladores

� Analgésicos ( paracetamol, dipirona)

recaptação de serotonina

Analgésicos ( paracetamol, dipirona)



GotaGota



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 
menopausa.

inflamatória articular causada pelo depósito de cristal de 

se à hiperuricemia

Os homens são acometidos na proporção de 20 casos para 1 

A população feminina apresenta gota 15 a 20 anos após a 



GOTA - Quadro clínico

� Caracteriza-se por ataque monoarticular

� Duração 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� A articulação da primeira metatarsofalangeana
comumente afetada, o que é denominado de podagra.

� Gota tofácea é o depósito de monourato
de superfície extensora de cotovelos e 
mãos e pés. Aparece após anos do primeiro ataque.

Quadro clínico

monoarticular

tratamento e com períodos longos de 

Os primeiros surtos não costumam deixar sequelas e o indivíduo volta à 

metatarsofalangeana é a articulação mais metatarsofalangeana é a articulação mais 
comumente afetada, o que é denominado de podagra.

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.



• Tratar a doença de base no caso de gota secundária.
•Drogas inibidoras de síntese de ácido úrico
•Alopurinol na dose de 100 a 600 
dia em tomada única. 

•Não iniciar alopurinol
• Tratamento da crise articular:
•Antiinflamatório não hormonal, por exemplo: 
de sódio 50 mg 3 x/dia ou 
x/dia.Tratamento 

Gota - Tratamento

x/dia.
•Colchicina na dose de 0,5 
colateral mais comum é a 

•Corticosteróides via oral para os indivíduos com 
insuficiência renal

•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

Tratar a doença de base no caso de gota secundária.
Drogas inibidoras de síntese de ácido úrico: 

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

alopurinol na crise aguda
Tratamento da crise articular:

não hormonal, por exemplo: diclofenaco
3 x/dia ou ibuprofeno cp 600 mg até 2 

Tratamento

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 

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 



LombalgiaLombalgia



Lombalgia

� Dor localizada na região inferior do dorso,  entre o último 
arco costal e a prega glútea, com ou sem irradiação, 
podendo ser de natureza aguda (
crônica ( 12 semanas).crônica ( 12 semanas).

Lombalgia

localizada na região inferior do dorso,  entre o último 
arco costal e a prega glútea, com ou sem irradiação, 
podendo ser de natureza aguda (até seis semanas ) ou 



LombalgiaLombalgia

� É a queixa musculoesquelética mais frequente

� Estima-se acometimento de 80% da população adulta

� Altos custos assistenciais e previdenciários� Altos custos assistenciais e previdenciários

LombalgiaLombalgia

É a queixa musculoesquelética mais frequente

se acometimento de 80% da população adulta

Altos custos assistenciais e previdenciáriosAltos custos assistenciais e previdenciários



LombalgiaLombalgia
Avaliação ClínicaAvaliação Clínica

� Duração da dor 
� Aguda (<4 semanas): resolução de 80% em 1 mês
� Subaguda (4 a 12 semanas)
� Crônica (>12 semanas)

� Idade� Idade

� Sexo 

� Antecedentes pessoais (osteoporose, uso de drogas, neoplasias)

LombalgiaLombalgia
Avaliação ClínicaAvaliação Clínica

Aguda (<4 semanas): resolução de 80% em 1 mês

Antecedentes pessoais (osteoporose, uso de drogas, neoplasias)



LombalgiaLombalgia
Avaliação ClínicaAvaliação Clínica

• Características da dor

•Mecânica

•Inflamatória (5 a 10%)•Inflamatória (5 a 10%)

•Irradiação 

•Sinais de Alerta

LombalgiaLombalgia
Avaliação ClínicaAvaliação Clínica



Sinais de Alerta

� idade acima 50 ou abaixo 20 anos

� febre, emagrecimento, calafrios

�história de câncer

� infecção bacteriana recente

usuários de drogas, imunossuprimidos�usuários de drogas, imunossuprimidos

�dor noturna

�dor com piora em decúbito dorsal

�história de trauma, ou trauma leve em idosos    ou 
osteoporóticos.

�disfunção de bexiga, anestesia em sela, déficit neurológico 
progressivo - S. cauda equina.

Sinais de Alerta

idade acima 50 ou abaixo 20 anos

febre, emagrecimento, calafrios

imunossuprimidosimunossuprimidos

dor com piora em decúbito dorsal

história de trauma, ou trauma leve em idosos    ou 

disfunção de bexiga, anestesia em sela, déficit neurológico 



Lombalgia - Diagnóstico

Simples
Idade< 50; Semmanifestações
sistêmicas; sem história de neoplasia; sem
deficit neurológico; (99% associado à dor
de origem musculoesquelética)

Tratamento conservador por 6 semanas.Tratamento conservador por 6 semanas.

Melhorou NÃO MELHOROU

Diagnóstico diferencial

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

VHS

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

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



Lombalgias CrônicasLombalgias Crônicas
AbordagemAbordagem

� Afetam a qualidade de vida e capacidade funcional => 
Abordagem multidisciplinar

� Tratamento medicamentoso (AINEs
musculares, antidepressivos, infiltrações peridurais e musculares, antidepressivos, infiltrações peridurais e 
interfacetárias)

� Órteses (colete e cinta)

� Reabilitação – fisioterapia e exercícios físicos

Lombalgias CrônicasLombalgias Crônicas

Afetam a qualidade de vida e capacidade funcional => 

AINEs, analgésicos, relaxantes 
musculares, antidepressivos, infiltrações peridurais e musculares, antidepressivos, infiltrações peridurais e 

fisioterapia e exercícios físicos



OsteoporoseOsteoporose



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.

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

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

Acomete mais as mulheres na pós menopausa e indivíduos idosos.



Osteoporose - Quadro clínico

� Doença silenciosa inicialmente

� Manifestação clínica - fratura de baixo 

impacto. 

� Locais preferencialmente dessas fraturas 

são: coluna vertebral, quadril e radio distal.

Quadro clínico

fratura de baixo 

Locais preferencialmente dessas fraturas 

são: coluna vertebral, quadril e radio distal.



Osteoporose Osteoporose - Rx



Fatores de risco para fraturas por osteoporose

Não 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 

• Insuficiência estrogênica: amenorréia 

superior a 1 ano ou menopausa precoce 

(antes dos 45 anos

• Baixo peso (< 56,7kg) ou IMC < 19

• Baixa ingesta de cálcio 

vida)

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

• Demência 

• Saúde comprometida/fragilidade** 

 

vida)

• Tabagismo*

• Alcoolismo

• Redução visual (a

• Quedas freqüentes

• Baixa capacidade física

• Saúde comprometida/fragilidade**

 

Fatores de risco para fraturas por osteoporose 

Potencialmente modificáveis 

• 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) 

** saúde comprometida/fragilidade pode ou não ser modificável.

vida) 

• Tabagismo* 

• Alcoolismo 

• Redução visual (apesar de usar óculos) 

• Quedas freqüentes 

• Baixa capacidade física 

• Saúde comprometida/fragilidade** 



Quando solicitar Densitometria Óssea?

� Mulheres com 65 anos ou mais

� Mulheres na pós menopausa abaixo de 65 anos com fatores 
de risco

� Mulheres na transição menopausal
clínicos para fratura (baixo peso, fratura prévia ou uso de clínicos para fratura (baixo peso, fratura prévia ou uso de 
medicação de alto risco)

� Mulheres interrompendo terapia hormonal (TRH)

� Homens com 70 anos ou mais

� Homens abaixo dos 70 anos com fatores de risco clínicos 
para fratura.

Quando solicitar Densitometria Óssea?

Mulheres na pós menopausa abaixo de 65 anos com fatores 

menopausal com fatores de risco 
clínicos para fratura (baixo peso, fratura prévia ou uso de clínicos para fratura (baixo peso, fratura prévia ou uso de 

Mulheres interrompendo terapia hormonal (TRH)

Homens abaixo dos 70 anos com fatores de risco clínicos 



OSTEOPOROSE - Diagnóstico

� Densitometria óssea

Critérios Densitométricos da Organização Mundial da Saúde*:

Categoria 

Normal   

Osteopenia                                                       

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

Osteopenia                                                       

Osteoporose 

Osteoporose estabelecida                                 

 

Diagnóstico

Critérios Densitométricos da Organização Mundial da Saúde*: 

Escore T 

até -1 

entre -1 e -2,5 

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

entre -1 e -2,5 

≤ -2,5 

≤ -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 

pior que a basal (com 

redução significante do 

escore) escore) 

Densitometria ao 

final do segundo 

ano 

igual ou melhor que uma das 

anteriores  

pior que as duas anteriores 

(com redução significante do 

escore):  

 

Monitorização da Densitometria óssea

igual ou melhor que a basal  
manter tratamento e repetir o 

exame a cada 2 anos 

manter tratamento e repetir o 

exame em 1 ano 

igual ou melhor que uma das manter tratamento e repetir o 

exame a cada 2 anos; 

pior que as duas anteriores 

(com redução significante do 
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 

� Prevenção de quedas

Prevenção

Prevenir fatores de risco quando possível

Exercícios com resistência ou caminhada 



• Todos os indivíduos com osteoporose 
densitométrica deverão ser tratados, bem como 
os indivíduos na faixa de 
menos 2 fatores de risco associados. 
• Cálcio (500-1000mg)
• Vitamina D- colecalciferol

• Medicamentos disponíveis na Atenção Primária:Tratamento 
Osteoporose

• Alendronato de sódio 70 

• Medicamentos disponíveis na Farmácia de Alto 
Custo:
• Risedronato de sódio 35 
• Raloxifeno 60 mg/dia

Osteoporose

Todos os indivíduos com osteoporose 
deverão ser tratados, bem como 

os indivíduos na faixa de osteopenia com pelo 
menos 2 fatores de risco associados. 

1000mg)
colecalciferol (800-1000ui/dia)

Medicamentos disponíveis na Atenção Primária:

de sódio 70 mg /semana

Medicamentos disponíveis na Farmácia de Alto 

de sódio 35 mg/semana
/dia



Exames laboratoriais

� VHS/PCR

� Fator reumatóide

� FAN

� ASLO� ASLO

Exames laboratoriais



Fator reumatóide
� Indivíduos Saudáveis:

- Jovens: 1 a 4% /- Idosos: 6 a 25%

� Doenças Reumáticas:

- Artrite Reumatóide: 26-60% dos indivíduos

- Síndrome de Sjögren: 75-95%

- Doença Mista do Tecido Conectivo: 50 - Doença Mista do Tecido Conectivo: 50 

� Condições Não Reumatológicas

- Infecções crônicas: Hepatite C, Hepatite B, endocardite subaguda, 

- Doenças pulmonares inflamatórias ou fibrosantes

- Neoplasias

- Cirrose biliar primária

- Tabagismo

- Outros

60% dos indivíduos

Doença Mista do Tecido Conectivo: 50 – 60%Doença Mista do Tecido Conectivo: 50 – 60%

Infecções crônicas: Hepatite C, Hepatite B, endocardite subaguda, etc

fibrosantes: p.e. sarcoidose.



FAN

Padrão homogêneo

Pontilhado grosso

Centromérico

Pontilhado fino

Nucleolar

Pontilhado fino

Pontilhado fino denso



ASLO

� Febre reumática

� Artrite reativa pós-estreptocócica; 

� Glomerulonefrite pós-estreptocócica; 

� Eritema nodoso estreptocócico.

estreptocócica; 

estreptocócica; 

nodoso estreptocócico.


