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Atualização

Caros colegas reumatologistas, essa edição especial da Capital
Reumato lançada no CBR 2020 comemora o encerramento da gestão
2019/2020. Os últimos anos foram muito intensos e produtivos para a
Sociedade de Reumatologia de Brasília, tive o grande prazer de liderar
um grupo maravilhoso de reumatologistas competentes e criativos
que foi responsável pelo fortalecimento da SRB no cenário nacional.
O desafio de manter uma sociedade científica atuante mesmo no
cenário adverso da pandemia agregou ainda mais nosso grupo.
A próxima gestão que será liderada pela querida Jamille Carneiro
promete muitas outras novidades.
Agradeço em nome da SRB o crescente interesse e confiança nos
conteúdos científicos e culturais produzidos por nossa sociedade e
encerro a gestão plena de gratidão e com um carinho maior ainda por
nossa união em prol da defesa da ciência e da reumatologia. Desejo
que novos ares tragam novas ondas carregadas de sabedoria e amor
por nossa profissão e pelo espírito societário.
Grande abraço!
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PALAVRA DA EDITORA
Queridos leitores,
Com muito orgulho lançamos a 16o edição da Revista Capital Reumato, última deste
ano, no 37o Congresso Brasileiro de Reumatologia.
Nesta edição especial, os desafios da SAF em situações do dia-dia são esclarecidas
num texto muito prático e relevante em “A vez e a voz do especialista” pela Dra Danieli
Andrade(SP), Gustavo Guimarães Moreira Balbi (SP/MG) e Flávio Signorelli (RJ). Em “Rheuma
News”, o Dr Marcelo Pinheiro (SP) comenta de forma objetiva e excelente sobre as drogas
antirreumáticas no contexto da COVID-19, tema extremamente importante e atual.
O artigo do Dr Vitor Cruz (GO) sobre toxicidade pulmonar e imunossupressores na Artrite
Reumatoide nos relembra sobre este importante desafio da prática reumatologica. A Dra
Licia Mota (DF) nos atualiza de forma brilhante sobre a Artrite Reumatoide com o texto
“Missão AR 2020”. Na seção “Ponto de Vista”, a Dra Ana Paula Gomides (DF) comenta sobre
os muitos desafios do reumatologista na abordagem da dor.
Agradecemos a oportunidade ao Dr Rubens Bonfiglioli (SP) de lançar a nossa revista
no principal evento da nossa especialidade, que será num formato diferente, mas cheio
de brilho, ousadia e elevado nível científico. Temos certeza do sucesso do SBR2020!
Esta edição também é a ultima na qual tenho o prazer de participar como editora
da Capital Reumato. Participei da sua criação e há 2 anos participo como editora,
totalizando 4 anos de extremo orgulho desta Revista que transmite o DNA da Sociedade
de Reumatologia de Brasília: leveza, comprometimento científico e arte. A capa traz
também uma tela linda da Dra Isadora Jochims (DF), nossa próxima editora, que
transmite o florescer e o novo olhar que guiarão os próximos passos da Revista.
Grata a todos que contribuíram e torceram para a Revista Capital Reumato ter o
sucesso e qualidade que tem, em especial aos autores e às revisoras.
“Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade.”
Abraços já saudosos,

Luciana Muniz
Editora da
Revista Capital
Reumato
2019-2020

Baixe todas as edições da Revista
Capital Reumato no site:
www.reumatodf.com.br
Contato SRB:
reumatobrasilia@gmail.com
(61) 3245-1671 | (61) 99668 0935
Editoração e Design Gráfico:
CS DESIGN
Contato: Cristiane (61) 98131 7287
www.csdesigngrafico.com.br
cristiane@csdesigngrafico.com.br

EXPEDIENTE:
Reumatologistas revisoras: Dra. Ana Paula Gomides,
Dra. Isadora Jochims e Dra. Licia Maria Mota
Envie seu texto para ser publicado na revista: capitalreumato@gmail.com
Material de distribuíção exclusiva para área médica. A revista Capital Reumato não se responsabiliza por serviços, produtos
e imagens publicadas pelos anunciantes. As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não
expressam, necessariamente, a opinião da Revista Capital Reumato.
A responsabilidade de conteúdo médico científico do material recebido para publicação, bem como por eventuais conceitos
emitidos ou conflitos de interesses, é exclusiva dos autores.
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ACONTECEU

ATUAR

Atualização em Reumatologia

Nos dias 02 e 03 de outubro tivemos a transmissão
ao vivo do ATUAR 2020, no formato híbrido. O ATUAR
foi patrocinado pelas indústrias: GSK, Abbvie, Novartis,
Libbs, Boehringer, Janssen, Pfizer, Bristol, UCB e Roche,
que permitiram o desenvolvimento de mais um projeto
da SRB. O evento contou com mais de 750 inscrições de
diversas regiões do país e com a submissão de trabalhos
científicos e artísticos. O ATUARTE, festival de produções
artísticas realizadas durante a pandemia por profissionais
da saúde, causou grande expectativa e emoção durante o
evento deixando a assimilação do conteúdo científico mais
leve e efetivo associado a assimilação e sublimação dos
sentimentos evocados pela pandemia da COVID-19.

Agradecemos a participação e a confiança de todos os reumatologistas, médicos, estudantes inscritos
e das indústrias patrocinadoras. Aguardamos vocês novamente nos dias 01 e 02 de outubro de 2021.
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A VEZ E A VOZ DO ESPECIALISTA

Gustavo Guimarães Moreira Balbi |
Flávio Signorelli | 1,3,4
Danieli Andrade | 1

1,2

1Disciplina de Reumatologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), São Paulo, São Paulo.
2Serviço de Reumatologia, Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de
Fora (HU-UFJF), Juiz de Fora, Minas Gerais.
3Serviço de Reumatologia, Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
4Serviço de Clínica Médica, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Síndrome Antifosfolípide:
uma abordagem prática
para questões controversas
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Introdução
A síndrome antifosfolípide (SAF) é uma doença
autoimune que cursa com episódios de trombose em
qualquer leito vascular (arterial, venoso ou microvascular,
documentado por imagem ou análise histopatológica)
e/ou morbidade gestacional (abortos de repetição <10
semanas, perdas gestacionais ≥10 semanas e parto
prematuro <34 semanas por pré-eclâmpsia, eclâmpsia
ou insuficiência placentária), associados à positividade
persistente para anticorpos antifosfolípides (aPL), a
saber: anticoagulante lúpico (LA), anticardiolipina (aCL)
IgG e/ou IgM em títulos moderados (≥40 GPL ou MPL)
e/ou anti-beta-2 glicoproteína I (aß2GPI) IgG e/ou IgM
acima do percentil 99.1
Por ser uma doença relativamente rara, existe uma
certa dificuldade para a realização de estudos com alta
qualidade metodológica na SAF. Dessa forma, muitas
condutas no tratamento desses pacientes é controversa
e baseada na opinião de especialistas na área.
O objetivo desse artigo é trazer algumas questões
com relação a temas controversos na SAF. Na tentativa
de facilitar a abordagem dessas questões, preparamos
algumas situações que serão apresentadas a seguir.

Situação 1: Avaliação de pacientes jovens com trombose venosa profunda (TVP) não provocada
As TVPs podem ser classificadas em provocadas e não provocadas de acordo com a presença de fatores de risco
ambientais/individuais identificáveis para sua ocorrência (p.e., câncer, procedimentos cirúrgicos, uso de contraceptivos
contendo estrogênio, gravidez ou puerpério, entre outros).2 Dentre as TVPs não-provocadas, um estudo demonstrou que
9% dos pacientes apresentam positividade para aPL nesse contexto.3 Desse modo, apesar de não haver consenso entre
os especialistas4, alguns autores recomendam que pacientes jovens com TVP não provocada sejam investigados para a
presença de aPL e para outras trombofilias congênitas.5 Em várias situações esses pacientes só tem o diagnóstico definido
em um segundo evento trombótico e isso é uma importante causa de morbi-letalidade e absenteísmo do trabalho nessa
faixa etária. Na nossa opinião, a estratégia de descartar SAF solicitando os exames de aPL, é a mais adequada.
Com relação à pesquisa de aPL, é fundamental que os 3 aPL incluídos nos critérios classificatórios da doença
sejam testados, uma vez que, além do papel no diagnóstico, eles também apresentam importância prognóstica.1
Para que o paciente seja classificado como portador de SAF, a positividade para algum dos aPL deve ser
confirmada em uma segunda dosagem com, pelo menos, 12 semanas de intervalo (porém não superior a 5 anos)
em relação à primeira positividade. Isso documenta que a presença de aPL não foi transitória e, portanto, apresenta
relevância clínica na patogênese e no diagnóstico da SAF.1
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Além disso, a tripla positividade se associa com um
risco elevado de recorrência de trombose em pacientes
com SAF. Pengo et al. descreveu que pacientes com
tripla positividade apresentavam as seguintes taxas de
recorrência: 12,2% (IC95% 9,6-14,8%) após 1 ano, 26,1%
(IC95% 22,3-29,9%) após 5 anos e 44,2% (38,6-49,8%)
após 10 anos.6 Outros estudos demonstraram que o
odds ratios (OR) para recorrência de evento trombótico
em paciente triplo positivo variou entre 5 e 33.7,8 Um
estudo recente encontrou um OR para recorrência de
trombose em pacientes triplo positivos de 4,3 a 5,2. No
entanto, a tripla positividade para o isotipo IgM da aCL e
do aß2GPI não aumentou o risco de trombose para além
do aumentado pelo LA (principal aPL associado a risco
trombótico) isolado; a importância do IgM foi maior
quando associado à tripla positividade concomitante
com IgG, elevando o risco de recorrência (OR 8,6-29,8).9
Por fim, o adjusted Global AntiPhospholipid Syndrome
Score (aGAPSS), um escore utilizado na predição de
risco trombótico em pacientes com SAF, utiliza os 3
anticorpos critérios para seu cálculo; nele, os aPL são
responsáveis por 13 dos 17 pontos possíveis, o que
reforça a importância da dosagem dos 3 aPL para
predição do risco trombótico.10,11
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Caso um paciente com forte suspeita
de SAF apresente os 3 aPL negativos, uma
dúvida que surge frequentemente é se
vale a pena solicitar os aPL não-critério, na
tentativa de desmascarar um possível quadro
de SAF soronegativo. Nesse contexto, de
maneira geral, o uso desses anticorpos não
demonstrou grandes benefícios em termos
de diagnóstico. O uso do anti-fosfatidilserina/
protrombina (aPS/PT) agregou apenas 3% de
diagnósticos adicionais em um estudo.12 O
aPS/PT apresenta importância na predição
do risco trombótico (introduzindo o conceito
de tetra positividade) e está incluído no
GAPSS (escore inicialmente proposto,
antes de sofrer ajuste, transformando-se
em aGAPSS).13 Já os isotipos IgA da aCL
e do aß2GPI também se associaram com
eventos trombóticos12, mas raramente
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naqueles com tripla positividade ou eventos arteriais
ou venosos recorrentes), uma vez que os ensaios
clínicos randomizados falharam em demonstrar a nãoinferioridade dessas medicações em relação aos AVK.
Dessa forma, o uso dessas medicações estaria restrito
para pacientes com evento venoso único, sem perfil de
aPL de alto risco, caso o paciente não aceite fazer uso dos
AVK ou apresente alguma contraindicação. Para maiores
detalhes, recomendamos que vejam o posicionamento
da Comissão de SAF da Sociedade Brasileira de
Reumatologia, recentemente publicado.16
Situação 2: paciente grávida com
anticardiolipina positiva e presença de
livedo reticular

estão presentes isoladamente. Dessa forma,
não agregam em termos de diagnóstico. O
aß2GPI contra o domínio 1 é um anticorpo
que demonstrou-se preditor de trombose
tal qual o anti-PS/PT, mas em virtude de sua
especificidade, também não contribui para o
diagnóstico.14
Com relação ao tratamento, a
anticoagulação por toda vida com
antagonistas da vitamina K (AVK) é a estratégia
padrão. Para pacientes com evento venoso
único, o alvo recomendado de INR é entre 2
e 3.15 A varfarina geralmente é iniciada na
dose de 5 mg/dia, ajustada a cada 3-5 dias
conforme o resultado dos novos INR, até que
se atinja o alvo programado.
O uso dos anticoagulantes orais
diretos (DOACs) não deve ser feito de rotina
em pacientes com SAF (especialmente

Os critérios obstétricos na SAF são: 3 abortos
consecutivos, que não possam ser explicados por
alterações anatômicas, hormonais ou cromossomiais;
perda fetal com mais de 10 semanas de gestação
com feto morfologicamente normal identificado por
ultrassonografia ou exame direto; e parto prematuro
com menos de 34 semanas por eclâmpsia/pré-eclâmpsia
ou insuficiência placentária.1 O tratamento atual da
SAF obstétrica consegue uma taxa de 70% de sucesso
na gestação.17 A paciente da situação 2 não apresenta
trombose prévia e essa é a sua primeira gravidez. É
importante ressaltar que o anticorpo deve ser confirmado
com 12 semanas. As opções de tratamento em uma
paciente grávida com aPL persistentemente positivo deve
ser individualizada. O grupo de alto risco seria as pacientes
com LES, triplo positividade para aPL ou com a presença
de LA.18 Nesses casos, é aconselhável a prescrição de AAS
75-100 mg/dia.15 Como o LA é o principal aPL responsável
pela morbidade obstétrica19 e essa paciente possui a aCL
como anticorpo único, a conduta poderia ser expectante.
No entanto, o livedo é uma manifestação extra-critério
que acrescenta morbidade à SAF20 e, talvez por isso,
baseado em opinião de experts apenas, fosse prudente
fazer AAS nesse caso.
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Situação 3: paciente com trombose de
repetição apesar do INR no alvo
O tratamento atual da SAF trombótica é anticoagulação
por toda a vida. A recorrência de trombose chega a
20% em 5 anos apesar da anticoagulação, sendo o
risco maior nos primeiros 6 meses após a trombose.21
O paciente que apresenta um episódio de retrombose
deve ter seu INR checado para verificar se o problema é
anticoagulação inadequada (fora do alvo estabelecido)
ou refratariedade (trombose apesar do alvo atingido).
Nos pacientes refratários, existem algumas opções. Em
termos de anticoagulação, se o alvo era 2-3, podemos
manter o alvo e acrescentar AAS, aumentar o alvo
para 3-4 ou ainda trocar para heparina de baixo peso
molecular em dose terapêutica.15 Se o alvo já é 3-4,
poderíamos acrescentar AAS ou tentar heparina de baixo
peso molecular. Além disso, devemos buscar fatores de
risco para trombose como dislipidemia (justificaria o uso
de estatina), hipertensão arterial, diabetes, tabagismo
e obesidade. Como falado anteriormente, o GAPSS
inclui dislipidemia e hipertensão arterial como ítens de
prognóstico de trombose. Outra droga promissora com
efeito anti-trombótico que seria interessante adicionar
mesmo nos pacientes sem LES é a hidroxicloroquina.
Alguns estudos pequenos mostraram-se favorável ao
seu uso22-24, mas aguardamos o estudo multicêntrico
HIBISCUS, desenhado para verificar o papel da
hidroxicloroquina na SAF primária trombótica e
gestacional.25
Situação 4: paciente com LES em atividade
com LA positivo sem eventos trombóticos
ou gestacionais
A paciente possui diagnóstico de LES com aPL
positivo. Até 40% dos pacientes com LES possuem
aPL positivos, destes 50% desenvolverão SAF em até
10 anos.21 A recomendação de profilaxia primária em
pacientes com LES pelo EULAR é fazer antiagregantes
plaquetários para pacientes com perfil sorológico de
risco como presença de LA, títulos moderados a altos
de anticorpos e múltiplas positividades (como o triplo
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positivo), principalmente nos pacientes com fatores de
risco ateroscleróticos.26 Nesse caso, portanto, estaria
indicado prescrever AAS. O EULAR ainda recomenda a
possibilidade de anticoagulação na nefrite lúpica com
albumina < 2.0 mg/dL, principalmente na presença de
aPL positivo.27 Convém ainda ressaltar que a biópsia
renal pode desmascarar uma nefropatia da SAF com ou
sem nefrite lúpica.

Conclusão
O manejo da SAF na prática diária é um
desafio. A importância dos anticorpos não
apenas como diagnóstico, mas também como
risco trombótico é bem estabelecida. Por sua
vez, o papel dos anticorpos considerados não
critério ainda não está definido. A anticoagulação
com varfarina é a primeira escolha na SAF
trombótica, sendo o papel dos DOACs limitado.
Terapias adjuvantes como a hidroxicloroquina
na SAF primária parecem promissoras. Estudos
prospectivos são necessários para melhor
entendimento da doença.
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PONTO DE VISTA

O MANEJO DA DOR
PELO REUMATOLOGISTA:
ESTAMOS FAZENDO
ADEQUADAMENTE?
BREVES REFLEXÕES

O conceito de dor, difundido pela Associação Internacional para
estudo da dor (International Association for the Study of Pain- IASP)
foi revisado em julho de 2020 após quase quatro décadas. Sendo
assim a dor é atualmente definida como uma “experiência sensitiva e
emocional desagradável, associada, ou semelhante àquela associada,
a uma lesão tecidual real ou potencial”. (1-3)
O conhecimento deste fenômeno complexo vem aumentando
exponencialmente em decorrência dos avanços da neurociência. Ainda
assim, continua sendo um sintoma subtratado na prática médica geral,
como já alertado pela Organização Mundial da Saúde. (4)
O impacto negativo da dor na saúde global e qualidade de vida
é bem documentado e inquestionável . Estes são alguns dos motivos
pelos quais os especialistas da área denominaram este parâmentro
como o quinto sinal vital. (5-7)
A abordagem do processo doloroso é uma prática habitual para
o reumatologista. Nossa especialidade abrange a maior diversidade
de doenças em que a dor se manifesta durante alguma fase da
evolução. Além disso, este sintoma representa, provavelmente, a
maior motivação para o paciente procurar um reumatologista e a
queixa principal de grande parte dos nossos atendimentos.
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Apesar do exercício rotineiro de atendimentos aos pacientes com dor, não dispomos de informações sobre a
qualidade deste manejo pelo reumatologista e algumas reflexões podem ser benéficas:
a) A dor tem sido adequadamente valorizada nas consultas?
b) Temos o conhecimento adequado sobre a etiopatogenia e fisiopatologia da dor?
c) Estamos familiarizados com as estratégias disponíveis para o adequado esclarecimento das causas de dor ?
d) Há otimização do tratamento da dor dos pacientes com doenças reumáticas?
Provavelmente não.

Pesquisas recentes mostram que uma parcela
significativa dos pacientes com artrite reumatoide,
mantém queixa de dor persistente mesmo com a
doença em remissão ou em baixa atividade. (8,9)
Achados semelhantes já foram vistos em pacientes
com espondilite anquilosante, lupus eritematoso
sistêmico e artrite psoriásica, mesmo com todo o
arsenal terapêutico disponível atualmente. (10-12)
Não dispomos de dados robustos na literatura sobre a
permanência dos sintomas, a despeito do tratamento
reumatológico,
nas
síndromes
tipicamente
dolorosas, como a fibromialgia e dor miofascial. Mas
é fácil supor que uma porcentagem muito alta destes
pacientes não recebem a abordagem adequada.
Diante destas colocações, cabe a nós reumatologistas
buscarmos soluções para melhores resultados na
abordagem destes pacientes. A educação continuada em
dor deve ser incorporada na rotina do reumatologista
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e incentivada nos programas de residência médica
bem como em eventos científicos. Uma maior
integração com outros profissionais envolvidos no
tratamento é essencial. Uma reavaliação na forma
com que enxergamos e valorizamos esta queixa
nos atendimentos ambulatoriais deve ser feita. E
por fim, a relação médico paciente é fundamental
para uma abordagem eficaz dos pacientes com dor
crônica e necessita ser constantemente valorizada.
A comunicação clara, efetiva e realista bem como a
educação do paciente e seus familiares quanto aos
aspectos envolvidos no tratamento precisam ser
continuamente aprimorados.
O manejo adequado da dor pelo reumatologista
é imprescindível para a melhoria da qualidade da
nossa prática clínica, valorização da especialidade e
impacto positivo na vida dos pacientes que buscam
nossa ajuda.
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TAKE HOME MESSAGES

Ilustração: Isadora Jochims

SUGESTÕES DE TEMAS PARA
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO EM DOR
• Nova classificação fisiopatológica da dor
(atenção para a DOR NOCIPLÁSTICA na fibromialgia)
Fonte: Systematic Review and Synthesis of Mechanism-based
Classification Systems for Pain Experienced in the Musculoskeletal System.
Clin J Pain. 2020 Oct;36(10):793-812.
• Tratamento medicamentoso da Dor
Fonte: Pain therapy - Are there new options on the horizon?
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019 Jun;33(3):101420.
• Canabinoides na dor
Fonte: Revista Capital Reumato 12 Artigo : Cannabis Medicinal
(Dr. Eduardo Paiva) disponível em https://reumatodf.com.br/revistas
SBRcast : Podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia (Spotfy)
Episódio 1 com Dr. Eduardo Paiva
• Atualizações diversas e cursos na área de DOR
Fonte: Sociedade Brasileira para estudo da Dor (SBED)
https://sbed.org.br
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Transcender a pandemia
“Agora sei que o homem é capaz de grandes ações.
Mas se não for capaz de um grande sentimento não me interessa.”
A. Camus, A peste.
Você conhece o Atuarte?
O Atuarte é um festival promovido pela Sociedade de reumatologia de
Brasília e tem como objetivo mostrar por meio da arte o impacto do Coronavirus
nas experiências diárias dos profissionais de saúde. A curadoria do ATUARTE não
poderia ser indiferente à reflexão coletiva. A linha que se apresentou como fio
condutor do evento traduz fases do processo de luto: medo, superação e Esperança.
A exposição, virtual, agrupou os sentimentos em 3 salas: Medo, Superação, e
Esperança. Ao acessar os links das salas, entraremos em contato com expressões
artísticas, metáforas dos três sentimentos. A visita virtual espaço deve ser livre,
intuitiva, motivo pelo qual cada visitante transita pelas obras de arte da forma
que desejar. Os trabalhos incluem música, artes plásticas, literatura, fotografia.
Sinta-se a vontade para participar da nossa catarse-manifesto que visa provocar o
renascimento em meio às cinzas.

Click aqui no link e Acesse as salas para fazer
a visita virtual: https://reumatodf.com.br/atuarte.html
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REUMATO NA PRÁTICA
Dr. Vitor Cruz
Professor Assistente da disciplina de Reumatologia da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG).
Coordenador do Ambulatório de Artrite Reumatoide do
Hospital das Clínicas da UFG.
Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFG.

TOXICIDADE PULMONAR
x IMUNOSSUPRESSORES
NO TRATAMENTO DA
ARTRITE REUMATOIDE
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A artrite reumatoide (AR) é uma enfermidade reumática crônica, de etiologia desconhecida
e natureza essencialmente autoimune. Caracteriza-se por uma poliartrite crônica, erosiva e
destrutiva, acometendo principalmente as pequenas articulações periféricas, representando
importante causa de incapacidade física e invalidez.1 Nos últimos 20 anos, ocorreram profundas
mudanças em sua terapêutica, sobretudo com a popularização da terapia imunobiológica e os
conceitos que estabeleceram metas terapêuticas rígidas, que visam alcançar a remissão ou a
baixa atividade de doença.2
O advento de novas opções de medicamentos modificadores do curso da doença (MMCD)
resultou não só em um melhor prognóstico, como também em uma maior preocupação
em relação a possíveis eventos adversos. Historicamente, o aumento do risco de infecções
sempre foi reconhecido como o maior desafio do tratamento imunossupressor. Hoje, porém,
reconhece-se uma série de danos viscerais, potencialmente associados a determinados
MMCD, destacando-se entre eles a toxicidade pulmonar.3
Complicações pulmonares ocorrem em aproximadamente 60 a 80 % dos pacientes com
AR. Estudo brasileiro, avaliando pacientes com AR com radiografia de tórax e espirometria,
revelou alterações no aparelho respiratório em 57,8 % dos indivíduos.4

O risco de pneumonite intersticial associada a
AR é maior em indivíduos com fator reumatóide
e/ou anti-CCP positivos, sendo frequente a
observação de pacientes com doença subclínica,
assintomáticos. Geralmente ocorre nos primeiros
cinco anos de evolução da doença, podendo
preceder o envolvimento articular em até 20 % dos
casos. Destaca-se entre as possíveis manifestações,
a doença pulmonar intersticial, notadamente a
pneumopatia intersticial usual (PIU) e a pneumonite
intersticial não específica (PINE). A pneumonia em
organização, o dano alveolar difuso e a pneumonia
intersticial linfocítica também são descritas.5
A doença pulmonar induzida por drogas é um
importante diagnóstico diferencial em pacientes
com AR e queixas respiratórias. Os medicamentos
modificadores do curso da doença (MMCD) podem
desencadear inflamação alveolar e/ou intersticial,
além de fibrose tecidual. O risco de toxicidade é
variável e depende da classe da medicação utilizada.5
Os MMCD têm no geral impacto benéfico no
curso da AR, inclusive na prevenção e no tratamento
de suas manifestações pulmonares, reduzindo sua
ocorrência em até 50 %. Embora destaque-se tal efeito

protetor, existem por outro lado relatos consistentes
de toxicidade pulmonar relacionada ao emprego
de diversos agentes imunossupressores no curso
do tratamento da AR. São descritas reações agudas
ou subagudas de hipersensibilidade, resultando
em uma pneumonite, ou ainda a ocorrência de
fibrose pulmonar relacionada a medicação, ou
mesmo a aceleração da progressão de pneumopatia
intersticial pré-existente, com aumento importante
da mortalidade.6
A pneumonite intersticial aguda que ocorre no
contexto de hipersensibilidade ao medicamento, é
acompanhada por tosse seca, dispnéia progressiva,
febre baixa, erupção cutânea eritematosa,
pruriginosa, sendo comum o achado de estertores
crepitantes bibasais na ausculta respiratória. Tratase, necessariamente de um diagnóstico de exclusão,
devendo-se sempre excluir a possibilidade de quadro
infeccioso, principalmente pneumonias bacterianas,
e as manifestações pulmonares da própria
enfermidade. Os exames complementares podem
exibir alterações sugestivas desta complicação, como
eosinofilia no sangue periférico, infiltrado intersticial
em vidro fosco na TCAR e hipercelularidade as custas
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de eosinófilos no lavado broncoalveolar.7
Apresentaremos, a seguir, os principais dados
sobre a relação entre os medicamentos utilizados no
tratamento da AR e o acometimento pulmonar.
MEDICAMENTOS MODIFICADORES DO CURSO DA
DOENÇA SINTÉTICOS
O metotrexato, droga considerada padrão ouro
no tratamento da AR, tem sido ao longo do tempo
implicado no desenvolvimento de doença pulmonar
intersticial aguda, subaguda e crônica, e também
na progressão da fibrose pulmonar subclínica
relacionada à própria doença de base.8
Nos últimos anos, no entanto, o papel deste
medicamento na gênese das alterações pulmonares
tem sido revisto, com evidências recentes que
apontam um papel protetor para esta medicação.
Juge e cols., avaliaram 1083 pacientes com AR, e
encontraram pneumopatia prévia em 673 pacientes.
Os autores concluíram que o metotrexato reduziu
a frequência das manifestações pulmonares e
também a progressão da pneumonite intersticial préexistente.9
Nos pacientes com intolerância ou falha ao
metotrexato, a leflunomida é uma importante
alternativa no tratamento da doença articular. Relatos
e series de casos correlacionam esta medicação com
o surgimento de nódulos pulmonares e com fibrose
pulmonar.10 O risco estimado de pneumopatia é
relativamente baixo, aproximadamente 1,2 %. Os
grupos mais vulneráveis a esta complicação são os
indivíduos com doença pulmonar intersticial prévia
e aqueles com histórico de hipersensibilidade ao
metotrexato.10
Os medicamentos modificadores do curso da
doença alvo-específicos (tofacitinibe, baracitinibe e
upadacitinibe) foram recentemente incorporados ao
arsenal terapêutico na AR. São opções importantes
tanto na falha dos MMCD sintéticos como dos
biológicos.2
A doença pulmonar intersticial é raramente descrita
com o tofacitinibe, quase sempre observada com uso
concomitante do metotrexato. A casuística ainda
é pequena com tal medicação, inviabilizando uma
análise mais profunda a respeito de sua segurança
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em indivíduos com acometimento pulmonar. Rivera
e cols. relataram série de quatro casos de AR grave
associada à pneumonite intersticial crônica, onde
não se observou sinais de agravamento do quadro
pulmonar prévio com o uso do tofacitinibe.11
MEDICAMENTOS MODIFICADORES DO CURSO DA
DOENÇA BIOLÓGICOS
Os agentes imunobiológicos revolucionaram
o tratamento da artrite reumatoide, resultando
em impacto significativo no controle da dor, da
inflamação, prevenção do dano articular, inibição da
progressão da doença e manutenção da capacidade
funcional dos pacientes.12 Também reduziram a
frequência das manifestações viscerais, inclusive a
ocorrência de doença pulmonar intersticial clínica.2
A toxicidade pulmonar destas medicações é
considerada evento raro, ocorrendo em menos de
1 % dos casos. O risco real desta complicação é, no
entanto, de difícil mensuração, na medida em que
os pacientes em uso de tais agentes são, no geral,
consideravelmente mais graves e com maior risco
de visceralização relacionada à própria doença de
base.13
Os anti-TNFs parecem aumentar a mortalidade
da doença pulmonar intersticial relacionada a AR,
quando comparados as demais drogas, sendo o
risco maior em idosos. San Koo e cols. observaram
mortalidade de 25% nos pacientes com pneumopatia
intersticial, em uso de anti-TNF.14 Dados do Registro
Britânico de Biológicos apontam uma mortalidade
três vezes maior em pacientes com AR e pneumopatia
que fizeram uso regular de tais medicações,
quando comparados ao grupo que utilizou outros
MMCD.15
O rituximabe, anticorpo monoclonal anti-CD 20,
apresenta relatos da ocorrência de fibrose pulmonar,
sobretudo em pacientes com linfoma. Em pacientes
com AR esta reação adversa é raramente descrita. Em
seu estudo, Yosuf e cols., analisando pacientes com
AR e pneumopatia intersticial em uso de rituximabe,
não observaram evolução clínica de progressão da
doença pulmonar.16 Em uma revisão sistemática,
Cassone e cols, observaram que 83 % dos pacientes
com AR e doença pulmonar intersticial apresentaram
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melhora ou estabilização da função pulmonar, com o uso deste agente imunobiológico.17
O tocilizumabe, anticorpo monoclonal anti-receptor de IL-6 tem sido estudado como
alternativa nos pacientes com AR e manifestações pulmonares. Em estudo com 28 pacientes,
Manfredi e cols. concluíram que o medicamento foi seguro e eficaz no controle da doença,
tanto do ponto vista articular, como na estabilização da função pulmonar.18 Na revisão
sistemática, Cassone e cols. observaram melhora ou estabilização da função pulmonar, na
maioria dos pacientes (83%) em uso deste imunobiológico.17
O abatacepte, inibidor da coestimulação dos linfócitos T, tem se revelado alternativa
importante no tratamento do binômio AR / doença pulmonar intersticial. No estudo de
Fernandez-Diaz e cols., de um total de 63 pacientes, dois terços apresentaram estabilização
da função pulmonar, e um quarto dos pacientes evoluiu com melhora dos parâmetros da
função pulmonar.19 Cassone e cols. observaram manutenção ou melhora da função pulmonar
em 91% dos pacientes em uso de abatacepte.17

CONCLUSÕES
A toxicidade pulmonar induzida por droga é assunto controverso na literatura. A carência de
estudos prospectivos envolvendo grandes populações, e a ausência de diretrizes, dificultam uma
abordagem clínica padronizada tanto no manejo da AR com doença pulmonar subclínica quanto
nos pacientes com pneumopatia intersticial progressiva. Mais estudos são necessários para a
definição de abordagens consensuais para este subgrupo de pacientes com AR.
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Drogas anti-reumáticas
no contexto da COVID-19

As medicações usadas para o tratamento das
doenças reumáticas têm sido alvo de estudos
para o tratamento das formas leves, moderadas
e graves da infecção pelo SARS-CoV-2, sobretudo
pelos mecanismos imunológicos, inflamatórios
e trombogênicos envolvidos, mas também pela
expertise do reumatologista em manuseá-las. Além
disso, a orientação sobre a tomada de decisão em
manter ou suspendê-las em pacientes com doenças
reumáticas imunomediadas (DRIM), que as usam
cronicamente ou irão iniciá-las para o controle da
atividade de doença de base, também faz parte da
nossa abordagem clínica na prática diária 1
Partindo da premissa de que pacientes com
DRIMs, sobretudo sob imunossupressão, têm maior
risco de infecção, uma vez que há comprometimento
da resposta imune celular e/ ou humoral, dependendo
dos agentes terapêuticos usados, bem como pela
própria atividade de doença 2, 3, seria esperado maior
probabilidade de transmissão e de gravidade da
COVID-19 em nossos pacientes. No entanto, ainda
existem controvérsias se o risco da infecção pelo
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SARS-CoV-2 é realmente aumentado nesse grupo de
pacientes. Considerando o período de transmissão
viral comunitária, os dados observacionais italianos
mostraram incidência similar entre pacientes com
DRIM e naqueles provenientes da população geral
da Lombardia e da região de Udine, Veneza. Em
contrapartida, a coorte de Hubei evidenciou maior
risco de quadros sintomáticos e confirmados e os
dados da Espanha mostraram maior chance de casos
graves e necessidade de internação em pacientes
com DRIM, mas sem relação com a imunossupressão
(Figura 1) 4-8. No entanto, é importante ressaltar
que pacientes com lúpus eritematoso sistêmico,
sobretudo aqueles com atividade atual da doença,
podem apresentar maior gravidade da COVID-19, de
acordo com algumas séries de casos 9, 10.
De modo semelhante, a taxa de mortalidade
também é heterogênea entre os estudos. A análise
interina das primeiras 4 e 8 semanas do ReumaCoVBrasil, registro nacional oficial da Sociedade Brasileira
de Reumatologia (SBR), mostrou taxa de letalidade
duas vezes maior do que a população geral brasileira
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(8-9% vs. 4-5%, respectivamente), embora outros estudos demonstrem
letalidade semelhante à população geral 11, 12.
De modo interessante, não tem sido observada piora da atividade de
doença das DRIMs em pacientes que tiveram a COVID-19 e se recuperaram
13
, embora diversas manifestações imunomediadas tenham sido relatadas
em pacientes sem doenças reumáticas prévias. Ademais, a fadiga tem sido
reportada em ambos os cenários, independente da doença reumática 14, 15.
Concomitantemente a esse turbilhão de informações publicadas e que
mudavam paradigmas em questões de dias, alguns pesquisadores descreviam
a relevante elevação da IL-6 e de outras citocinas pró-inflamatórias, bem
como o racional e o potencial benefício de usar medicações tradicionalmente
usadas para controlar a disfunção imunológica das DRIMs, incluindo HCQ,
GCs, inibidores do TNF, IL6, IL1 e IL17, para bloquear a tempestade de
citocinas em pacientes criticamente enfermos (Figura 3) 16-20.
Esses dados epidemiológicos foram importantes para se estabelecerem
estratégias de como manejar os pacientes com DRIMs em nossa prática
clínica e a minimização do pânico que foi instalado no início da pandemia em
março e abril de 2020, diante da dúvida quanto a suspender as medicações
ou postergar o início do tratamento 21, 22. De maneira geral, a orientação tem
sido a manutenção do tratamento da DRIM em pacientes assintomáticos para
infecção pelo SARS-CoV-2 e em uso habitual das medicações, uma vez que
a concomitância de atividade de doença de base e infecção é um dos piores
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cenários em nossa especialidade. Além disso, a individualização
de cada paciente deve ser feita com a ponderação sobre o grau
da imunossupressão, atividade da doença, peculiaridade de cada
DRIM (gravidade, refratariedade prévia e prognóstico) e os pontos
de vulnerabilidade pessoal (Figura 2).
Assim, todo esse contexto clínico e as características
epidemiológicas locais e estruturais de cada cidade, incluindo
velocidade e curva da pandemia, disponibilidade de leitos e
profissionais habilitados para prestar atendimento aos pacientes
graves e a possibilidade do colapso do sistema, devem ser
ponderados na tomada de decisão.
O potencial efeito protetor do uso crônico de hidroxicloroquina
(HCQ) em pacientes com DRIM não foi documentado até o
momento, embora diversos esquemas posológicos (dose e duração)
tenham sido usados em diferentes cenários. Recentemente, o
estudo Mario Pinotti II, um estudo observacional brasileiro com 24
semanas de duração que incluiu mais de 5 mil pacientes com DRIM
em uso crônico de HCQ e mais de 4 mil contactantes domiciliares,
não mostrou redução do diagnóstico de COVID-19 clinicamente
confirmado nas primeiras 12 semanas de inclusão (dados não
publicados). Além disso, os ensaios clínicos randomizados e os
estudos com a estratégia de pré e pós-exposição não mostraram
resultados significantes favorecendo a HCQ 23-30.
No que diz respeito aos glicocorticosteroides (GC), a metaanálise mais recente mostra benefício da dexametasona (20 mg/
dia por 5 dias, seguido por 10 mg/ dia por mais 5 dias) em reduzir
a mortalidade de pacientes com formas moderadas a graves da
COVID-19 e que precisaram de oxigenioterapia concomitante.
Assim, na COVID-19, os GCs, sobretudo a dexametasona,
têm indicações precisas e o momento da administração é crucial
para minimizar o pior desfecho. O uso como prevenção ou nos
primeiros dias de sintomas não é indicado e está associado com
toxicidade e pior desfecho clínico 31. A pulsoterapia com GCs
para o tratamento das DRIMs também pode estar associada com
formas mais graves da COVID-19 e sua indicação deve levar em
consideração os riscos e benefícios no contexto da pandemia. Os
dados das primeiras 8 semanas do ReumaCoV-Brasil, um registro
multicêntrico prospectivo da SBR, mostraram maior risco de
internação e ventilação mecânica naqueles com doses acima de
20 mg/ dia ou que fizeram pulsoterapia recente.
Embora a pulsoterapia com ciclofosfamida também possa estar
associada a maior chance de hospitalização e mortalidade em
pacientes com DRIM, ela pode ser feita desde que os benefícios
superem os riscos, sobretudo naqueles pacientes com DRIM e
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atividade de doença que ameace à vida ou esteja em progressão ou em
refratariedade ao tratamento padrão. Uma atenção especial deve ser
feita com relação ao nadir dos exames hematológicos, especialmente
a linfopenia.
Com relação ao bloqueio da IL-6 com o tocilizumabe, diversos
relatos e séries de casos, bem como estudos abertos e coortes
retrospectivas estavam mostrando melhor evolução em indivíduos da
população geral e em alguns pacientes com DRIM que desenvolviam
formas graves da COVID-19. No entanto, mais recentemente, um
ensaio clínico randomizado foi interrompido pela ineficácia e maior
risco de infecção oportunista 32-35.
Muitas dúvidas também existem com o uso habitual do rituximabe
em pacientes que já o utilizam ou que irão iniciar o tratamento por
doença ativa, uma vez que ele poderia comprometer a formação
de anticorpos protetores ou a memória imunológica e piorar o grau
de imunossupressão com a hipogamaglobulinemia 36, 37. Embora,
teoricamente, essa possibilidade seja possível, não existem estudos
desenhados especificamente sobre esse ponto. Inicialmente, as
infusões foram postergadas ou evitadas, mas com o passar do tempo,
a curva epidemiológica prolongada e a doença de base em atividade,
surgiu a necessidade de manter o tratamento em quem precisava.
Assim, pacientes em uso habitual e sem reações infusionais prévias,
a infusão pode ser mantida e pode ser feita em tempo menor (120
minutos), a fim de minimizar o tempo presencial no estabelecimento.
Para pacientes que irão iniciar a medicação, a decisão compartilhada
e individualizada, de acordo com o cenário de cada caso.
Os inibidores do TNF não têm sido estudados em ensaios clínicos
randomizados, mas os estudos de registro de pacientes com DRIM
têm mostrado que eles estão significativamente associados com a
menor taxa de internação pela COVID-19 38.
Embora os inibidores das JAKs possam ter maior potencial de
prejudicar a resposta e liberação do interferon e poder aumentar
o risco de eventos trombogênicos em pacientes que os usam
cronicamente e, assim, desenvolver formas mais graves da COVID-19,
não existem evidências que eles possam prejudicar ou piorar os
desfechos em pacientes com DRIM. Além disso, alguns estudos
abertos têm mostrado o papel do ruxolitinibe e baricitinibe em reduzir
o risco de maior gravidade em indivíduos da população geral. De
modo semelhante, inibidores da Bruton tirosinaquinase (BTKs), como
o acalabrutinibe, demonstrou rapidez de ação em melhorar a troca
gasosa em 19 pacientes com formas graves da COVID-19 39-40.
Mais recentemente, a colchicina também tem sido usada como opção
terapêutica em pacientes hospitalizados pela COVID-19. O racional
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Do uso está associado aos NETs (Neutrophil Extracellular
Traps), umas armadilhas extracelulares de material nucleico
de neutrófilos, que estão envolvidos com o fenótipo
infeccioso, inflamatório e trombogênico da COVID-19 41. Um
ensaio clínico brasileiro, usou a colchicina: 0,5 mg a cada
8h por 5 dias, sendo 1 mg na primeira dose, seguidos por
0,5 mg 12/12h por mais 5 dias, associados ao protocolo
institucional (azitromicina, HCQ, heparina não fracionada e
metilprednisolona em caso de necessidade de 02 > 6 L/min).
Os autores observaram redução significativa do tempo de
internação e da suplementação de oxigênio 42, 43. Em outro
ensaio clínico, mas com esquema terapêutico diferente
(colchicina: 1,5 mg como dose de ataque, seguida por 0,5
mg 1h após e mais 0,5 mg a cada 12h até a alta ou intervalo
máximo de 21 dias), também encontrou resultados positivos
e significativos quando comparados ao grupo placebo 44.
O bloqueio da IL-1, com anakinra (100 mg, subcutâneo,
2 vezes ao dia, por 72h), tem sido avaliado em estudo
prospectivo aberto controlado com pequeno tamanho
amostral de pacientes com forma pulmonar grave da
COVID-19 e rápido declínio da hipoxemia, por meio de análise
de intenção de tratar. Os dados preliminares mostraram
redução da ventilação mecânica (HR=0,22; 95%CI 0·11-0·41;
p<0,0001) naqueles que a usaram 45.

REGIÃO E PAÍS

PREVALÊNCIA / INCIDÊNCIA

IC 95%

p

LOMBARDIA, ITÁLIA

0,63% VS. 0,61%

_______________

0,7

UDINE, VENEZA, ITÁLIA

3,8/ 1000 VS. 2/ 1000

1,5-9,7 VS. 1,9-2,1

0,3

UBEI, WUHAN, CHINA

0,43% VS. 0,12%

________________

0,03

31,6% VS. 28,1%

________________

<0,01

ESPANHA

(NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO)

Figura 1. Incidência e prevalência da COVID-19 em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas e comparação com a população geral.

Monti S, et al. Clinical course of COVID-19 in a series of patients with chronic arthritis treated with immunosuppressive targeted therapies. Ann Rheum Dis. 2020;79(5):667-8; Monti S et al. Clinical course and outcome of
COVID-19 in patients with rheumatic diseases: are all biological disease-modifying antirheumatic drugs alike? Response to: ‘Increased risk for severe COVID-19 in patients with inflammatory rheumatic diseases treated
with rituximab’ by Schulze-Koops et al. Ann Rheum Dis. 2020; Favalli EG et al. Incidence and Clinical Course of COVID-19 in Patients with Connective Tissue Diseases: A Descriptive Observational Analysis. J Rheumatol.
2020;47(8):1296; Favalli EG et al. What is the true incidence of COVID-19 in patients with rheumatic diseases? Ann Rheum Dis. 2020; Favalli EG et al. COVID-19 infection and rheumatoid arthritis: Faraway, so close! Autoimmun
Rev. 2020;19(5):102523; Haberman R et al. Covid-19 in Immune-Mediated Inflammatory Diseases - Case Series from New York. N Engl J Med. 2020;383(1):85-8; Haberman RH et al. COVID-19 in Patients with Inflammatory
Arthritis: A Prospective Study on the Effects of Comorbidities and DMARDs on Clinical Outcomes. Arthritis Rheumatol. 2020; Montero F et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in autoimmune and inflammatory conditions:
clinical characteristics of poor outcomes. Rheumatol Int. 2020;40(10):1593-8; Gianfrancesco M et al. Epidemiology and outcomes of novel coronavirus 2019 in patients with immune-mediated inflammatory diseases. Curr
Opin Rheumatol. 2020;32(5):434-40; Gianfrancesco M et al. Characteristics associated with hospitalisation for COVID-19 in people with rheumatic disease: data from the COVID-19 Global Rheumatology Alliance physicianreported registry. Ann Rheum Dis. 2020;79(7):859-66; Quartuccio L et al. Prevalence of COVID-19 among patients with chronic inflammatory rheumatic diseases treated with biologic agents or small molecules: A population-based
study in the first two months of COVID-19 outbreak in Italy. Joint Bone Spine. 2020; Zhong J et al. COVID-19 in patients with rheumatic disease in Hubei province, China: a multicentre retrospective observational study. Lancet Rheumatol.
2020;2(9):e557-e64; Pablos JL et al. Clinical outcomes of hospitalised patients with COVID-19 and chronic inflammatory and autoimmune rheumatic diseases: a multicentric matched cohort study. Ann Rheum Dis. 2020.
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Ainda não existem dados sobre os anti-fibróticos, especialmente o nitendanibe, e a
menor chance de evolução para fibrose pulmonar em pacientes acometidos gravemente
pela COVID-19, nem tampouco sobre o uso prévio à infecção pelo SARS-CoV-2 em
pacientes com doença pulmonares intersticiais 46.
Assim, a abordagem e o manejo de pacientes com DRIM necessita de um tratamento
individualizado e dimensionado para cada situação clínica e a ponderação para os riscos
de formas moderadas a graves da COVID-19, onde o reumatologista tem papel central
na tomada de decisão. De modo geral, a incidência da infecção pelo SARS-CoV-2 em
pacientes com DRIM é semelhante à população geral e a atividade de doença não é
agravada pela presença viral, mas a gravidade para formas moderadas a graves,
necessidade de internação hospitalar e mortalidade parecem ser maiores. Os GCs podem
ter efeito deletério sobre a pior evolução, assim como os fatores de risco tradicionais de
maior gravidade (idade mais avançada, sexo masculino comorbidades e obesidade) e os
bloqueadores do TNF têm demonstrado efeito protetor para desfechos mais graves.
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ATUALIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E PACIENTES COM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS IMUNOMEDIADAS:
REUMATOLÓGICAS, DERMATOLÓGICAS E GASTROENTESTINAIS, FRENTE
À INFECÇÃO PELO 2019-nCoV ( 17/03/2020)

atividade da doença

• Grau e extensão
• Combinação de
medicações

• Particularidade de
cada doença
• Remissão vs. Ativo
• Refratariedade

• Imunosenescência
• Comorbidades
• Envolvimento sistêmico
• Medicações associadas
Pontos de
vulnerabilidade
pessoal

Imunossupressão

Figura 2. Pontos clínicos a serem considerados na avaliação individualizada de cada paciente para a tomada de decisão

Medicações
anti-reumáticas no
contexto da COVID-19

• Hidroxicloroquina
• Glicocorticosteroides
• Inibidores do TNF
• Bloqueadroes da IL-6
• Rituximabe
• Antagonistas da IL-1
• Inibidores das JAKs &
BTKs
• Colchicina
• Anti-fibróticos
Figura 3. Medicações anti-reumáticas no contexto da COVID-19.
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Caros Colegas Reumatologistas
Em meados de 2016 iniciamos uma campanha para oficializar a cidade de
Campinas como sede do 37º Congresso Brasileiro de Reumatologia de 2020 o
SBR2020. O nosso grupo de especialistas da cidade é muito unido entre os dois
serviços ligados as Universidades (PUCCAMP e UNICAMP),e com muita projeção
nacional. Incluímos também nesse desafio a candidatura do Prof. Dr Jose Roberto
Provenza para a presidência da SBR biênio 2018-2020.
Tudo aconteceu conforme o esperado e conseguimos os dois objetivos.
Grandes projetos e aspirações, programas científicos arduamente discutidos
com uma comissão de primeira linha, antecipamos convites internacionais,
um hotel que estava em vias de concluir, e concluiu, um dos maiores centro de
convenções da América Latina, uma boa rede hoteleira já contatada, aero porto
de primeiro mundo com toda malha aérea nacional disponível e internacional
também, tudo, portanto, se encaixando perfeitamente. A Sociedade Paulista
de Reumatologia, primeiro comigo na presidência ate 2019, e depois o Prof.
Dr. Marcelo Pinheiro dando sequencia, um grande parceiro, dava o respaldo
necessário para o sucesso do evento.
Ai veio a pandemia, e veio em um momento delicado, não dava mais pra
retroceder, contratos assinados, verbas antecipadas, convites internacionais em
andamento e, como um blackout, tudo para, suspende contratos e revisão dos
mesmos, patrocínios em pendência, a urgente necessidade de conseguirmos
uma plataforma adequada e segura para um evento a distância. Mas,
rapidamente, o nosso grupo retomou o rumo, enfrentando o desafio com muita
união e participação de todos. Revisamos programa, convites e compromissos
assumidos, nos reunimos várias vezes com nossos patrocinadores um por um
na tentativa de mantermos os acordos e conseguimos em sua maioria. Algumas
industrias, com visão menos científicas e pressionadas pelo momento econômico
que passamos, não abraçaram nosso desafio, pena, mas faz parte do jogo, a
maioria e as melhores nos deram o impulso necessário para conseguir enfrentar
os obstáculos.
O nosso congresso esta pronto, mais de 250 apresentações, conferencias,
mesas redondas, pôsteres, temas livres, prêmios, tudo como deve ser e como
foram os grandes congressos da SBR, acreditamos que vamos superar o desafio
de não perder a qualidade científica dos eventos presenciais. Estamos preparados
e confiantes, nossa empresa organizadora Eventus se superou na procura dos
melhores na parte técnica e de organização, mas o sucesso só será completo se
você, cara e caro colega reumatologista nos der a honra de sua participação e
prestigio, contamos muito com isso.
Até novembro, abraço a todos
RUBENS BONFIGLIOLI
PRESIDENTE DO 37º CONGRESSO BRASILEIRO
DE REUMATOLOGIA | SBR 2020
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William Safire
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Em tempos não muito distantes em
nossa história, nós não compreendíamos os
mistérios do espaço, da mesma forma que
não entendíamos as doenças - achávamos
que o céu era a morada dos deuses e que as
mazelas eram castigos divinos, e restava a nós
nos resignarmos ao destino. O mecanismo
das enfermidades era tão enigmático quanto
o céu noturno. Diagnosticar, tratar, curar e
quem sabe prevenir uma doença parecia um
sonho tão longínquo e impossível quanto
uma viagem ao espaço.

No vertiginoso século XX, alcançamos progressos
incomparáveis em todos os campos da ciência
e do conhecimento humano: o sonho milenar
da exploração espacial se tornou realidade e
passamos a compreender de forma mais profunda a
fisiopatogenia, o diagnóstico e possíveis tratamentos
de diversas doenças no âmbito da reumatologia,
incluindo a artrite reumatoide (AR).

Entretanto, a curiosidade, o desafio, a busca
e a conquista são características inerentes da
humanidade. Nós registrávamos o que víamos
e o que compreendíamos, e aprendíamos com
os nossos próprios erros. Foi isso o que nos
permitiu evoluir como espécie.

Esse artigo infográfico apresenta, de forma visual e
sucinta, um paralelo entre a conquista espacial e a
evolução dos tratamentos para a AR. Traz também,
no formato de contagem regressiva, os dez lauch
topics indispensáveis para o sucesso da Missão
Artrite Reumatoide 2020.

Em 2020, apesar das inúmeras conquistas, ainda
restam muitos desafios, tanto no cenário da exploração
espacial quanto no manejo da AR.
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MELHOR COMPREENSÃO

da fisiopatogenia da doença

Biomarcadores mais
sensíveis e específicos para

DIAGNÓSTICO PRECOCE

e detecção de indivíduos susceptíveis

ACESSO DOS PACIENTES
AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

CURA – REMISSÃO

“profunda” e sustentada,
livre de medicamentos

para diagnóstico e tratamento precoces

PERSISTÊNCIA E ADESÃO

às terapias atualmente disponíveis

OTIMIZAÇÃO DO
PERFIL DE SEGURANÇA
das medicações e
esquemas terapêuticos

PERSONALIZAÇÃO
TERAPÊUTICA
Redução do

Redução da

MORBIMORTALIDADE
MELHORA
das comorbidades
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IMPACTO
SOCIOECONÔMICO
da doença

Melhora da

QUALIDADE
DE VIDA
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