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Com muito orgulho, chegamos à 17ª Edição da Revista
Capital Reumato, já no seu 4º ano de existência, pioneira neste
formato que alia ciência, arte e cultura. Assumo a editoração da
revista da Sociedade de Reumatologia de Brasília com o desafio de
manter a qualidade técnico-científica, porém em um formato leve,
objetivo, sem perder o aspecto humanista da revista.
Nesta edição temos vários assuntos relevantes: uma revisão
dos mecanismos das vacinas contra SARS-COV-2; reumatologia
e cuidados paliativos, que mostra a visão de uma geriatra e
paliativista nessa interface ainda pouco estudada; febre reumática,
doença negligenciada com grande impacto sócio-econômico e a
divulgação de projetos como o ATUARTE 2021 e o Reumatologinsta.
Inauguramos também uma nova coluna, Humanidades médicas,
que abre espaço para outras áreas da ciência na busca pela
transdisciplinaridade com a medicina.
Aproveite esta edição construída com muito carinho!
Isadora Jochims
Editora da Revista Capital Reumato 2021/2022
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MENSAGEM DA PRESIDENTE
A gestão 2021/22 da Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB) sente-se honrada
em contribuir e estar bem próxima de todos os Reumatologistas do Distrito Federal,
promovendo ações que visam desbravar e solidificar o caminho desta especialidade.
Apesar das dificuldades sanitárias ainda impostas pela pandemia de COVID-19,
sentimos-nos bastante confiantes em dar seguimento ao trabalho de excelência que vem
sendo realizado desde gestões anteriores.
Para o ano de 2021 o intuito é manter o calendário científico de qualidade, incluindo os
eventos que já se tornaram conhecidos por sua importância e extrema relevância local e nacional:
- Encontro ATUAR: Atualização em Reumatologia
- ATUARTE: Arte e Reumatologia
- Reuniões Científicas (Webinars)
Com relação ao ATUARTE, projeto que visa, a partir do diálogo da arte com a saúde
promover bem-estar mental aos pacientes reumatológicos, associados da SRB e profissionais
de saúde da área, ficamos felizes em apoiá-lo e dar o suporte técnico necessário para que
o mesmo possa ser ampliado exponencialmente, beneficiando cada vez mais pessoas e
estimulando as práticas da interdisciplinaridade, tão importantes na Reumatologia.
Nossa publicação, a Revista Capital Reumato, tão consolidada no nosso meio, manterá
sua periodicidade trimestral. Trazendo, também, sempre a interface com a arte e, inovações
serão incorporadas ao conteúdo técnico/científico no formato virtual.
Outros projetos estão em andamento, especialmente aqueles que envolvem nosso
papel no ensino e na Residência Médica em Reumatologia no DF, bem como junto à
comunidade, divulgando nossa especialidade, conscientizando sobre as doenças
reumatológicas e promovendo ações com o propósito de cooperação junto aos gestores
em saúde, para formulação de políticas públicas efetivas.
Reiteramos que toda nossa produção será pautada em preceitos éticos e com base
em melhorias das práticas clínicas em Reumatologia.
Convido os Reumatologistas do DF e demais colegas a continuarem prestigiando
nossa SRB, associando-se e participando dos nossos eventos.
Dra. Jamille Nascimento Carneiro

Dra. Jamille
Nascimento
Carneiro
Presidente da Sociedade
de Reumatologia de
Brasília 2021/2022

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: Ana Paula Gomides, Isadora Jochims, Licia Maria Mota,
Ravena Fontenele Belchior Cabral, Gabriela Profirio Jardim Santos,
Jamile Nascimento Carneiro e Luciana Feitosa Muniz

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

Nos dias 02 e 03 de outubro do ano passado, tivemos
a transmissão ao vivo do ATUAR 2020, primeiro evento
nacional 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 780 inscrições de 20 estados brasileiros, 34
palestrantes de diversas regiões do país e com a submissão
de trabalhos científicos e artísticos. O ATUARTE, festival
de medicina narrativa, contou com produções artísticas
realizadas durante a pandemia por profissionais da saúde.
A iniciativa gerou grande expectativa e emoção durante
o evento, deixando a assimilação do conteúdo científico
mais leve e efetivo, associado à assimilação à sublimação
dos sentimentos evocados pela pandemia da COVID-19.
No evento, foi lançada a 15ª edição da revista Capital Reumato
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.

Em novembro, tivemos o último evento da Gestão 2019/2020, com webinar sobre
Procedimentos estéticos em doenças autoimunes, com a dermatologista Dra. Letícia
Oba, e Inibição da IL 17 na uveíte e DII, com Dr. Rodrigo de Oliveira.
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ACONTECEU

No CBR 2020 foi lançado a 16 edição da revista Capital reumato e o catálogo
do Festival ATUARTE que podem ser acessados no site www.reumatodf.com.br.

No dia 14/11/20 foi eleita a chapa da gestão 2021/2022:
Diretoria atual:
Presidente: Jamille Nascimento Carneiro
Vice-presidente: Ana Cristina Vanderley Oliveira
1º secretário: Anna Beatriz Assad Maia
2º secretário: Ana Paula Monteiro Gomides
1º tesoureiro: Clarissa de Castro Ferreira
2º tesoureiro: Ana Carolina Emy Vicente Hidaka
Diretor científico: Lícia Maria Henrique da Mota
COMISSÕES ESPECIAIS
Diretor Revista Capital Reumato: Isadora Jochims
Diretor Conselho Fiscal e Consultivo: Carlos Eduardo de Carvalho Lins
Diretor Coordenação de Eventos e Divulgação: Ravena Fontenele Belchior Cabral
Colaboradoras: Luciana Feitosa Muniz e Gabriela Profirio Jardim Santos
Diretor Coordenação Reumato e Comunidade: Ana Patrícia de Paula

Clique e assista o vídeo
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A VEZ E A VOZ DO ESPECIALISTA
Dra. Maíra Rocha Machado de Carvalho
Médica Reumatologista pelo Hospital de Base do Distrito Federal
Preceptora do serviço de residência médica em Clínica
Médica do Hospital Regional da Asa Norte
Doutoranda do Programa de pós-graduaçao em Ciências Médicas da UnB

DRA. Eliana Teles de Gois
Médica Reumatologista do HRG
Doutorando em Ciências Médicas da UnB
Preceptora da Residência de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama

Coronavírus e vacina:
O que precisamos saber?
Um dos maiores avanços em saúde pública nas últimas décadas está associado à vacinação da
população em todo o mundo 1 . Pesquisas referentes a técnicas de imunização tiveram origem no século 17,
quando Edward Jenner deu início a estudos na área, considerando a disseminação da varíola. No entanto,
somente no século 18 Louis Pasteur e Robert Koch encontraram relação causa-efeito entre micro-organismos
patogênicos e doenças. Desta forma, qualquer preparação de um agente utilizado para imunização de uma
doença infecciosa foi denominado “vacina” 1.
No Brasil o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da saúde é considerado referência
mundial. Através dele conseguimos erradicar doenças como a varíola e a poliomielite, além de controlar
a disseminação de sarampo, rubéola, caxumba, coqueluche, o desenvolvimento de formas graves de
tuberculose, infecção por influenza, infecções pneumocócicas e o tétano acidental. 1, 2 . Os benefícios das
políticas públicas oriundos direta ou indiretamente do PNI são nítidos: redução de mortalidade, melhora de
condições de saúde, redução de absenteísmo em escolas e empresas, redução de internações e consequente
economia para a sociedade. 1
Em 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia mundial por COVID-19, causada pelo SARS-COV-2,
um betacoronavírus com grande potencial de disseminação 3. A COVID-19 tem uma grande variedade de
apresentações clínicas, pode cursar de forma assintomática, apresentar-se exclusivamente com síndrome
gripal ou quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave com conseqüente capacidade de levar os sistemas
de saúde de todo o globo ao colapso, considerando o grande número de infectados 3 ,4, 5, 6.
Desde então, iniciou-se uma corrida, também mundial, em busca de uma vacina segura, eficaz e
acessível a toda população 5, 7. Existem diversos mecanismos de ação possíveis e a nanotecnologia foi uma
grande aliada no desenvolvimento das vacinas contra COVID-19 5. Vacinas como BioNTech/Pfizer e Moderna,
encapsularam o material genético do vírus em nanopartículas lipídicas, enquanto a Universidade de Oxford/
AstraZeneca e CanSino desenvolveram vacinas baseadas em vetores virais não replicantes 5 ,7.

Ilustração: Isadora Jochims
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Tipos de vacina:
Microorganismo inativo: São similares aos patógenos nativos, mas não
ocorre replicação, pois foram submetidos a tratamentos químicos ou por
calor 5, 6, 7. São exemplos as vacinas contra influenza e hepatite B e as vacinas
pneumocócica, meningocócica.
	Microorganismos vivos atenuados: Utilizam vírus enfraquecidos
que podem se replicar em uma escala limitada, que não causa doença 5,
6, 7
. São exemplos as vacinas BCG, Febre amarela, VOP (Vacina Oral contra
Poliomielite), vacina contra rotavírus, Tetravalente, Tríplice viral.
Vacinas com subunidades de micro-organismos: Conferem imunidade
usando porções do vírus. Usualmente são menos imunogênicas e requerem
um adjuvante para estimular o reconhecimento dos antígenos da vacina 5, 6,
7
. É exemplo a vacina DTP acelular
	Vacinas baseadas em ácidos nucléicos: podem ser baseadas em mRNA
ou DNA e, em vez de injetar diretamente o antígeno, induzem sua expressão
dentro das células hospedeiras utilizando o material genômico: BioNTech/
Pfizer e Moderna 5, 6, 7
	Vacinas com vetor viral: Contêm genomas modificados para codificar o
antígeno do patógeno-alvo. Quando administradas, os vetores virais, subtipos
de adenovírus, entram nas células-alvo e o material genético é “transcrito” e
“traduzido” para produção do antígeno: Oxford/AstraZeneca e CanSino 5, 6, 7

Clique e assista a animação virtual

Ilustração: Isadora Jochims
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a) Inativada

b) Viva atenuada

c) Subunidade

Exemplos: Sinovac, Sinopharm
Total de desenvolvedores: 15

Exemplos: Codagenix, Ankara
Total de desenvolvedores: 5

Exemplos: Novavax, Vaxine
Total de desenvolvedores: 74

d) Vetor viral

e) DNA

f) mRNA

Exemplos: Oxford, CanSino
Total de desenvolvedores: 47

Exemplos: Inovio, Zydus Cadila
Total de desenvolvedores: 18

Exemplos: Moderna, BioNTech
Total de desenvolvedores: 30

Ilustração: Isadora Jochims

Tipos de vacinas atualmente em desenvolvimento para SARS-CoV-2. (a) Vacina inativada: usa a replicação
do vírus nativo deficiente, processado por calor ou tratamento químico, (b) vacina viva atenuada: pode se
replicar, mas de uma maneira limitada, não causando doença, (c) vacina de subunidade: incorpora subseções
do vírus nativo, como a proteína S, (d) vacina de vetor viral: encapsula o genoma de um vírus diferente
fracamente patogênico com DNA adicional que codifica o antígeno viral alvo, (e) vacina de DNA: usa um DNA
plasmídeo que codifica o antígeno alvo, muitas vezes administrado por eletroporação, (f) vacina de RNA: usa
RNA encapsulado dentro de um LNP para diminuir a degradação do RNA e aumentar a eficiência da tradução.

O desenvolvimento da vacina avança por meio da avaliação pré-clínica e três estágios clínicos
distintos, fases I, II e III 8, além dos estudos pré-clínicos. Tais fases ocorrem sequencialmente e
demoram vários anos para serem concluídas. O desenvolvimento da vacina COVID-19 acelerou -se
a um ritmo sem precedentes, com cada etapa ocorrendo ao longo de vários meses 9.
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Que vacinas estão sendo estudadas no mundo?
A Organização Mundial da Saúde mantém uma lista atualizada de vacinas
candidatas em avaliação. 10
Nenhuma das vacinas foi estudada comparativamente. 11
BNT162b2 (Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine) 12
• mRNA
• 2 doses
• intervalo: 3 semanas
• eficácia contra Covid-19 sintomático: 95%
• taxa de casos severos: 1 no grupo da vacina (n≈18.000);
9 no grupo placebo (n≈18.000)
• armazenamento e equipamentos: freezer –80° a –60° C
e depois refrigerado (2° a 8 ° C) por até 5 dias
• efeitos colaterais comuns: reações no local da injeção;
Sintomas sistêmicos (febre, calafrios, fadiga, mialgias, dor de cabeça)
• efeitos colaterais raros: anafilaxia (aproximadamente 5 por milhão)
• registro concedido em 23/01/21 pela ANVISA (11)
mRNA-1273 (Moderna COVID-19 vaccine) (13)
• mRNA
• 2 doses
• intervalo: 4 semanas
• eficácia contra Covid-19 sintomático: 94%
• taxa de casos severos: 0 no grupo da vacina (n≈14.000);
30 no grupo placebo (n≈14.000)
• armazenamento e equipamentos: congelador (-25 a -15 ° C)
e depois refrigerado (2 a 8 ° C) por até 30 dias
• efeitos colaterais comuns: reações no local da injeção;
sintomas sistêmicos (febre, calafrios, fadiga, mialgias, dor de cabeça)
• efeitos colaterais raros: anafilaxia (aproximadamente 2,8 por milhão)
Ad26.COV2.S (Janssen) (14)
• vetor viral não replicante
• 1 dose
• eficácia contra Covid-19 sintomático moderado a severo: 66% (não publicado)
• taxa de casos severos: 85% de eficácia contra Covid-19
grave (não publicado)
• armazenamento e equipamentos: refrigerado (2 ° a 8 ° C)
• efeitos colaterais comuns: reações no local da injeção;
sintomas sistêmicos (febre, calafrios, fadiga, mialgias, dor de cabeça)
• efeitos colaterais raros: desconhecidos
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ChAdOx1 nCoV-19/AZD1222 (University of Oxford,
AstraZeneca, and the Serum
Institute of India, FIOCRUZ) (15)
• vetor viral não replicante
• 2 doses
• intervalo: 4 a 12 semanas de intervalo (recomendação do
fabricante); 8 a 12 semanas de intervalo
(recomendação da OMS)
• eficácia contra Covid-19 sintomático: 70%
• taxa de casos severos: 0 no grupo da vacina (n≈6000);
2 no grupo placebo (n≈6000)
• armazenamento e equipamentos: Refrigerado (2 ° a 8 ° C)
• efeitos colaterais comuns: reações no local da injeção;
sintomas sistêmicos (febre, calafrios, fadiga, mialgias,
dor de cabeça)
• efeitos colaterais raros: desconhecidos
• uso emergencial autorizado em 17/01/21
pela ANVISA 11
NVX-CoV2373 (Novavax) 16
• proteína recombinante
• 2 doses
• intervalo: 3 semanas
• eficácia contra Covid-19 sintomático: 89% (não publicado)
• taxa de casos severos: 0 no grupo da vacina; 1 no grupo
placebo (n≈15.000 no total) (não publicado)
• armazenamento e equipamentos: Refrigerado (2 a 8 ° C)
• efeitos colaterais comuns: reações no local da injeção;
sintomas sistêmicos (febre, calafrios, fadiga, mialgias,
dor de cabeça)
• efeitos colaterais raros: desconhecidos
Ad5-based COVID-19 vaccine (CanSino Biologics) 17
• vetor viral não replicante (adenovírus 5)
• 1 dose IM
• nos primeiros ensaios clínicos, foi imunogênica em
adultos saudáveis aos 28 dias, com apenas reações locais
e sistêmicas leves a moderadas
• a imunidade pré-existente ao adenovírus 5 quanto à
idade avançada foram associadas a títulos mais baixos de
anticorpos neutralizantes e de ligação após a vacinação
• licenciada na China para uso limitado pelos militares

11

C A P I T A L REUMATO

Gam-COVID-Vac/Sputnik V (Gamaleya Institute) 18
• vetor viral não replicante (adenovírus 5 e 26)
• 2 doses
• intervalo: 3 semanas
• eficácia contra Covid-19 sintomático: 92%
• taxa de casos severos: 0 no grupo da vacina (n≈15.000);
20 no grupo placebo (n≈5000)
• armazenamento e equipamentos: forma líquida: Freezer
(–18 ° C); Forma liofilizada: Refrigerada (2 a 8 ° C)
• efeitos colaterais comuns: reações no local da injeção;
sintomas sistêmicos (febre, calafrios, fadiga, mialgias, dor
de cabeça)
• efeitos colaterais raros: desconhecidos
BBIBP-CorV (Sinopharm) (19)
• vírus inativado
• IM
• duas doses
• intervalo: 28 dias
• ensaios clínicos randomizados de fase I/II controlados
por placebo de indivíduos saudáveis de 18 a 80 anos
de idade, todos os receptores de duas doses de vacina
desenvolveram anticorpos neutralizantes e de ligação;
nenhuma reação grave foi relatada
• disponível na China e em alguns outros países, incluindo
os Emirados Árabes Unidos, com base em dados provisórios
de dados de eficácia de fase III de um ensaio naquele país
CoronaVac (Sinovac/BUTANTAN) 20
• vírus inativado
• IM
• duas doses
• intervalo: 28 dias
• ensaios clínicos randomizados de fase I/II controlados por
placebo: pareceu segura e imunogênica em indivíduos saudáveis
com idade entre 18 e 59 anos e com 60 anos ou mais
• está disponível na China e em alguns outros países,
incluindo o Brasil.
• uso emergencial autorizado em 17/01/21 pela ANVISA 11
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Os pacientes com doenças
reumáticas imunomediadas
(DRIM) podem ser vacinados?
Até o momento não dispomos de estudos que
realizaram vacinação em pacientes com DRIM. No
entanto, todas as técnicas utilizadas para produção
das vacinas contra Covid-19 que finalizaram a fase
III da pesquisa, são consideradas seguras, uma
vez que não utilizam vírus vivos para compor seu
mecanismo de ação.
Não sabemos como será a resposta imunológica
e a formação de anticorpos neutralizantes dos
portadores de DRIM às vacinas em questão,
sobretudo naqueles em uso de terapia depletora
de células B (ex: rituximabe), que pode influenciar
a resposta vacinal. 21, 22
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humanidades médicas

Elisa Castro

Elisa Castro é artista, educadora. Tem como eixo principal do seu
trabalho ações de escuta e o desenho bordado como possibilidade
poética e prática artística, desenvolvendo, desde 2008, os Projetos de
Escuta em lugares de diferentes contextos sociais. Mestre pela UERJ
na linha de Processos Artísticos Contemporâneos, lecionou na Escola
Livre de Artes Visuais do Museu Bispo do Rosário, durante cinco anos,
desenvolvendo práticas entre arte e clínica. Hoje, faz parte do corpo
discente da Pós-Graduação Lato-Sensu CEPCOP - Centro de Ensino,
Pesquisa e Clínica em Psicanálise. Desde 2007, participa de exposições
e residências artísticas nacionais e internacionais, entre elas: a “17
Bienal de Cerveira (Portugal), “IV Bienal Internacional da Bolívia” (La
Paz), “7 Bienal de Arte do Mercosul: Grito e Escuta” (Porto Alegre),
“Coleção Chateubriand no Museu de Arte Moderna” (MAM- RJ),
“Gigante pela Própria Natureza” (Instituto Valenciano de Arte ModernaEspanha). Suas obras integram coleções particulares e permanentes
de instituições como: Museu de Arte do Rio (MAR-RJ), Museu de Arte
Moderna (MAM-RJ) e da Fundação Bienal de Cerveira (Portugal).

ARTE E SAÚDE EM
ESTADO DE INVENÇÃO
Elisa Castro1

“...Nunca mais esqueci a reflexão do amigo que me penetrou como espada
de fogo. Dizia ele que o médico que não está estudando ou se aperfeiçoando
pode estar sendo, com sua negligência daquele instante, a causa de vidas
perdidas por um engano, uma deficiência de conhecimento. Estudando,
evitamos estas oportunidades negativas, estamos procurando ver adiante,
sair da rotina para o estado de invenção, contornando a estagnação mental
que fazia meu outro mestre, De Sèze, dizer - como ouvi numa de suas aulas
- l’homme ne reconnnait que ce qu’il connait et ne voit que ce qu’il veut. (O
homem só reconhece o que sabe e só vê o que quer.)” 2
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Pedro Nava3, médico reumatologista
e ícone da literatura brasileira, apontava
com precisão o estado de invenção como
fundamental para o exercício criativo da
medicina, àquele que inaugura novos saberes
e aprofunda outros já instituídos. Hélio
Oiticica, artista brasileiro, chamou de “estado
de invenção”, o estado desencadeado pela
descoberta do corpo em sua obra Parangolé4
e que conduziu o seu programa experimental
até o fim, ao “além da arte”, através de uma
cascata de proposições que efetivaram um
processo de abertura das estruturas e o
“sentido de construtividade”, na constituição
do ambiental como um redimensionamento
ético-estético de transmutação da arte.
Ilustração: Isadora Jochims

O “estado de invenção” é um dos territórios
de interseção entre medicina e arte, principalmente
quando tratamos da arte em sua dimensão terapêutica.
Pesquisas na interface Arte e Saúde vêm
comprovando que o trabalho terapêutico com
formas expressivas artísticas nas instituições de
saúde favorece a recuperação biopsicossocial
dos usuários dos serviços, uma vez que oferece
suporte ao tratamento clínico. As intervenções,
por meio da experimentação criativa, provocam

efeitos terapêuticos e proporcionam ao usuário
a oportunidade de ampliar a autopercepção, a
autorreflexão e as estratégias de autocuidado. Lygia
Clark, uma das precursoras da arte participativa
brasileira, juntamente a outros artistas, médicos e
terapeutas, abordaram a arte como um processo,
não apenas criativo, mas também como promotor
de uma vida mais saudável, possibilitando ao
interlocutor o desbloqueio de sua relação afetiva
com o mundo.

1. Artista visual e educadora, mestre em Processos Artísticos Contemporâneos pela UERJ. Desenvolve, desde
2007, os Projetos de Escuta, práticas de intervenção artística e clínica.
2. NAVA, Pedro. O Galo das trevas. São Paulo: Companhia das Letras. 2014, pág. 122.
3. Pedro Nava nasceu em Juiz de Fora, em 1903. Em 1927, formou-se pela Faculdade de Medicina de Belo
Horizonte. Ainda na década de 1920, tornou-se amigo de modernistas como Carlos Drummond de Andrade e
Manuel Bandeira. Clínico de renome, professor catedrático e membro de várias associações médicas brasileiras
e estrangeiras, obteve reconhecimento literário a partir de 1972, com o início da publicação de suas memórias,
pelas quais recebeu diversos prêmios. Faleceu no Rio de Janeiro em 1984.
4. Fruto das experiências de Hélio Oiticica (1937-1980) com a comunidade da Escola de Samba Estação Primeira
da Mangueira, no Rio de Janeiro, o Parangolé é criado no fim da década de 1960. Considerado por Hélio Oiticica
a “totalidade-obra”, é o ponto culminante de toda a experiência que realiza com a cor e o espaço. Apresenta
a fusão de cores, estruturas, danças, palavras, fotografias e músicas. Estandartes, bandeiras, tendas e capas
de vestir prendem-se nessas obras, elaboradas por camadas de panos coloridos, que se põem em ação na
dança, fundamental para a verdadeira realização da obra: só pelo movimento é que suas estruturas se revelam.
Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3653/parangole. Acesso em: 10
fev.2021.Isadora Jochims
Ilustração:
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Os primeiros anos da obra de Lygia Clark são
dedicados à pintura e à escultura. A partir de 1963, ela
passa a fazer proposições em que a obra não existe se
não conseguir convocar determinado tipo experiência
no espectador. O trabalho de Lygia se insere, nas
décadas de 60 e 70, em um contexto no qual artistas
passam a problematizar o modo como as obras de
arte eram apresentadas nas instituições, a partir do
pensamento que o poder da vivência estética, como
provedor de um tipo de experiência muito fundamental
para a vida humana, ficava neutralizado nesses espaços.
Artistas passam a trazer essas questões, seja deixando
transparecer nas obras as condições do contexto
institucional, seja criando obras que proporcionam outro
tipo de experiência, muitas vezes abandonando o museu
para que isso fosse possível, como foi o caso de Lygia Clark.
A dimensão existencial na obra de Lygia se
fortalece a partir dos anos 70. A artista não crê
mais no potencial coletivo do público e investe
na possibilidade da prática artística como um
fortalecedor das relações interpessoais. A obra de
arte se transforma em um coadjuvante nesse trabalho
de restauração do indivíduo à plena posse da sua
individuação, que estaria perdida na massificação da
vida nas sociedades capitalistas avançadas. A proposta
da artista era restaurar no indivíduo sua capacidade
de uma plena consciência do seu potencial, a partir
de uma experiência poética.
Lygia Clark vive em Paris de 1968 a 1976 e
durante este período leciona na Sorbonne, onde
experimenta de forma coletiva, através de grupos
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de colaboradores, os objetos relacionais, que havia
formulado anteriormente. Quando a artista retorna
ao Brasil, em um contexto ditatorial, encontra
grande parte de seus amigos abalados pelos anos de
perseguição, restrição de liberdade e violência física
e moral. Cada pessoa, à sua maneira, manifestava
algum grau de sofrimento psíquico frente ao grave
contexto sociopolítico da época, que interessava à
pesquisa da artista.
Neste período surge a Estruturação do self,
na qual a poética buscava se conectar a esse
sofrimento psíquico, no sentido de um “tratamento”
completamente fora dos padrões psicanalíticos.
Alguns amigos psicólogos de Lygia, já sabendo de suas
práticas com objetos relacionais, encaminhavam:
pacientes diagnosticados como borderlines. Lygia
Clark os atendia em seu apartamento, transformado
em consultório.
Segundo Jorgina Ferreira (Gina Ferreira),
psicóloga, especialista em psiquiatria social e doutora
em psicologia social, que trabalhou com Lygia
Clark na transposição dos objetos relacionais e na
prática terapêutica, as pessoas que se propunham
a vivenciar as experiências de Lygia narravam, com
grande frequência, melhoras psíquicas e resoluções
de conflitos internos, creditando seu bem-estar à
artista e às experiências vividas em suas proposições.
Durante todo o processo de Estruturação do self ela
buscava trabalhar o “arquivo de memórias” dos seus
clientes, os seus medos e fragilidades, através da
prática sensorial.
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Intervenção Artística | Projeto de Escuta “Eu Quero Você” | Museu da República - RJ. 2012 - 2013

Na experiência de Estruturação do self, há grande proximidade entre o que
Lygia nomeia de self e aquilo que o psicanalista e pediatra inglês Donald Winnicott
denomina como o eu (self) descoberto através de vivências criativas, que não se
relaciona apenas a atividades artísticas, mas está profundamente atrelado à
criatividade psíquica. Winnicott entende a busca do self como contínua reconstrução
de si mesmo, viabilizada pela subjetividade. Dessa forma, o viver criativo é a
competência do indivíduo de se apropriar do mundo externo de forma criativa,
percebendo o mundo objetivamente e recriando-o subjetivamente.

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança e/ou o adulto fruem sua
liberdade de criação. Essa importante característica do brincar será examinada
aqui como desenvolvimento do conceito de fenômenos transicionais e leva em
conta também um paradoxo que precisa ser aceito, tolerado e não solucionado
– e é o que constitui a parte mais difícil da teoria do objeto transicional 5.

Ainda em O brincar e a realidade, no capítulo O brincar: a atividade criativa
e a busca do eu (self), Winnicott explicita seu interesse pela busca do eu:
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Neste capítulo, todo o meu interesse está centrado na busca do eu (self).
Insisto em que certas condições se fazem necessárias, se é que quer alcançar
sucesso nesta busca. Essas condições estão associadas àquilo que é geralmente
chamado de criatividade. É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo,
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e
é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self). Ligado a isso,
temos o fato de que somente no brincar é possível a comunicação... 6

Nas práticas de Lygia Clark de Estruturação do
self, compreendemos a função terapêutica, pelo fato
de propor na experiência artística um viver criativo
que tem como matéria prima a subjetividade do
participante. Assim como na Estruturação do self, nas
intervenções artísticas contemporâneas nas quais a
escuta poética se apresenta como centro das práticas,
a ação de ouvir atentamente se apresenta como um
dispositivo potente para despertar o outro para o
presente, por meio, inicialmente, da mobilização de
suas questões internas.
As intervenções artísticas de escuta atuais
se constituem como uma dinâmica de liberdade:
pretendendo abrir espaços para fala e para o
compartilhamento de subjetividades. Acredito que
essa busca por uma partilha subjetiva, por meio das
atividades artísticas, poderia encontrar eco na teoria
de Winnicott no que diz respeito à dinâmica de uma
brincadeira compartilhada.
Tanto Hélio quanto Lygia Clark entendiam o
mundo como espaço para possibilidade de invenção e
criação artística. Para ambos, o trabalho não dependia
e nem deveria estar circunscrito a um ambiente de
arte institucionalizado, pelo contrário, era em outros
espaços que eles encontravam potencialidades
para suas produções, já que o âmbito institucional e
mercadológico termina por inscrever a obra a partir de

definições e fronteiras muito bem determinadas.
Lygia mergulhou em seus processos de
sensibilização do corpo coletivizando suas experiências
com alunos no curso de Comunicação Gestual e, mais
tarde, em seu ateliê/consultório. Hélio experimentava
o mundo como espaço possível para suas invenções
poéticas. Toda experiência construída à margem dos
circuitos institucionais o interessava. Havia o desejo de
um mergulho na experiência com o outro, de uma arte
que pudesse alcançar algo além da superfície.
Os pontos de encontro e semelhanças das
intervenções de escuta artística contemporânea
com as últimas experiências de Lygia e Hélio se dão
no desejo de “propor”, no entendimento de que o
outro existe no sujeito sob a forma de afeto e que, por
essa razão, a construção da obra/projeto/ação se dá
sempre em parceria, por meio de negociações, em um
eterno estado de fricção entre as forças do desejo do
sujeito e do desejo do outro. A tentativa é a construção
de relações não superficiais que busquem convocar o
corpo e sua memória.
Desta forma, podemos considerar que, por meio da
intervenção artística atual, o olhar terapêutico contempla
uma dimensão da subjetividade afetiva do sujeito. Dito
de outro modo: a inserção de propostas artísticas na área
terapêutica traz, para o sujeito, uma nova alternativa de
percepção de si e do outro no mundo.

5 WINNICOTT, Donald. O brincar: a atividade criativa e a busca do eu (self).
In: ______. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975. p. 79
6 Id. Ibid. p. 80.
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Ilustração: Isadora Jochims
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PONTO DE VISTA

REUMATOLOGIA
E CUIDADOS PALIATIVOS

A maior parte das doenças na Reumatologia são doenças crônicas,
que acometem todas as faixas etárias e exigem acompanhamento
contínuo a fim de reduzir complicações e incapacidade precoce. Além
disso, a possibilidade de acometimento de vários órgãos e sistemas
pela mesma doença aumenta a gravidade e a possibilidade de
desfecho desfavorável, com sintomas que trazem sofrimento e perda
de qualidade de vida 1, 2.
Nas últimas décadas, tem-se visto grande avanço no tratamento
de doenças reumáticas com redução da morbimortalidade e das
limitações físicas e aumento da sobrevida. Entretanto, ainda é frequente
termos pacientes com doenças de evolução rápida ou com grande
deterioração física (por infecções e internações de repetição, lesão
de órgãos-alvo, perda de massa muscular, sequelas do tratamento),
com baixa resposta à terapêutica proposta, grande carga de sintomas
e prognóstico de vida limitado 3, 4. Em estágios avançados, as doenças
associadas, como insuficiência cardíaca, fibrose pulmonar, doença renal
crônica e demência, têm impacto negativo na funcionalidade, levam à
sobrecarga de cuidadores e aumentam os custos em saúde 5.
É fundamental não se ater apenas às manifestações específicas
da doença reumática de base tratada. Sabe-se que os pacientes
reumáticos apresentam outros sintomas, além dos físicos, que causam
sofrimento, e desse modo beneficiam-se de tratamento individualizado,
direcionado para suas demandas.
A definição mais atual de Cuidados Paliativos diz que “são cuidados
holísticos ativos, ofertados a pessoas de todas as idades que se
encontram em intenso sofrimento relacionado à sua saúde, proveniente
de doença grave, especialmente aquelas que estão no final da vida. O
objetivo dos Cuidados Paliativos é, portanto, melhorar a qualidade de
vida dos pacientes, de suas famílias e de seus cuidadores” 6.
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Cuidados Paliativos também:
• Proporcionam apoio para auxiliar os pacientes a viverem da forma mais plenamente
possível, até sua morte, ajudando-os, bem como suas famílias, a estabelecer os objetivos
de seus tratamentos, por meio de uma comunicação facilitadora e eficaz;
• São aplicáveis durante todo o percurso de uma doença, de acordo com as
necessidades do paciente;
• São oferecidos em conjunto com terapias específicas da doença, sempre que necessário;
• Podem influenciar positivamente na progressão da doença;
• Não pretendem antecipar nem adiar a morte, respeitam a vida e reconhecem
a morte como um processo natural;
• Proporcionam apoio à família e aos cuidadores, durante a doença do paciente,
cobrindo também o processo de luto;
• Reconhecem e respeitam os valores e as crenças culturais do paciente e da família;
• São aplicáveis em todos os locais de cuidados de saúde (como a residência dos
pacientes e outras instituições) e em todos os níveis (do primário ao terciário);
• Podem ser exercidos por profissionais com treinamento básico em cuidados paliativos;
• Requerem especialistas em cuidados paliativos juntamente com uma equipe
multiprofissional para o acompanhamento de casos complexos.

Adaptado de: Radbruch, L et. al. Redefining Palliative Cared - A New Consensus-Based Definition. 2020. 6
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Os Cuidados Paliativos não se destinam apenas aos pacientes em fim de vida, aos pacientes com doenças
oncológicas ou aos idosos. Todos os pacientes com doença crônica e/ou ameaçadora da vida poderão se beneficiar de
uma abordagem ampla de sintomas e do sofrimento associado, devendo ser iniciada o mais precocemente possível,
junto a tratamentos modificadores da doença 7. O sofrimento pode ser físico, psicológico, espiritual ou devido a questões
sociais. A necessidade de Cuidados Paliativos no curso de uma doença pode ser variável, de acordo com o surgimento de
problemas, desde o diagnóstico, passando pela fase avançada da doença até o luto 8.
FIGURE 1. INTEGRATED MODEL OF CURATIVE AND PALLIATIVE CARE FOR
CHRONIC PROGRESSIVE ILLNESS

Gráfico original. Fonte: WHO. Knowledge into Action Palliative Care. Cancer Control, 1–42, 2007 7.

No Brasil, apesar do aumento no número de programas de Cuidados Paliativos na última década,10 o país ainda
tem uma cobertura de serviços insuficiente, semelhante a Gâmbia, Kênia, Albânia, Bulgária, Colômbia e Panamá. 11
Apenas 7,3% dos pacientes que necessitam recebem cuidados paliativos. 12

Fonte: Pastrana T, et al. Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2020.
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Embora possa ser necessário o suporte de uma equipe especializada
em Cuidados Paliativos em casos mais complexos (com sintomas de
difícil manejo ou em fim de vida), o acompanhamento conjunto com o
reumatologista assistente facilita a transição dos objetivos de cuidados e o
paciente e seus familiares sentem-se mais acolhidos.
É importante que o reumatologista assistente aborde e tente tratar
todas as causas de sofrimento e identifique precocemente os indicadores
de terminalidade em cada paciente para tomada de decisões, levando em
consideração a biografia e desejos do paciente na construção do plano de
cuidados antecipados. 13
O planejamento de cuidados é um processo de discussão entre o paciente,
familiares e a equipe assistente para tomada de decisões a fim de definir
objetivos no tratamento, que pode ser alterado a qualquer momento. Quando
feito de forma antecipada, permite identificar as preocupações do indivíduo,
seus valores e objetivos pessoais e sua compreensão sobre sua doença e
prognóstico, bem como preferências particulares para tipos de assistência ou
tratamentos no futuro, dependendo da disponibilidade. 14, 15
Identificar
terminalidade pode ser particularmente difícil,
principalmente em pacientes jovens. A avaliação de prognóstico deve ser
feita conhecendo a história natural da doença e sinais de declínio clínico
e funcional. 13 Em Reumatologia, pela grande variedade de enfermidades,
com apresentações e evoluções diversas, não estão claros os critérios
de gravidade e progressão para patologias específicas. Sugere-se levar
em consideração as condições associadas (como insuficiência cardíaca,
doença pulmonar crônica, doença renal, câncer, demência e fragilidade) no
planejamento de cuidados dos pacientes.
Existem várias ferramentas disponíveis para auxiliar nesse contexto,
geralmente relacionando performance status, sinais e sintomas presentes,
qualidade de vida, autoavaliação de saúde e comorbidades.16 Importante
lembrar que nenhuma ferramenta é exata e não deve ser usada de maneira
isolada para determinação de condutas. Esses instrumentos são guias que
fornecem evidências para ajudar a identificar precocemente indivíduos
com doença avançada e assim antecipar o planejamento e a coordenação
do cuidado. 17
Uma dessas ferramentas, usada para identificar pacientes com
necessidade de atenção paliativa, é o NECPAL CCOMS-ICO© (Necesidades
Paliativas do Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud –
Institut Catalã d’Oncologia), já traduzida e validada no Brasil (NECPAL-BR). 18
Trata-se de um questionário com quatro domínios: 1) pergunta surpresa;
2) necessidade de cuidados solicitados; 3) indicadores clínicos gerais de
gravidade; 4) indicadores clínicos de gravidade e progressão de doenças.
(Vide tabelas / infográfico). É uma ferramenta acessível e prática.
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INSTRUMENTO NECPAL-BR
(Necessidades Paliativas)
Instrumento para identificação de pessoas em situação de doença avançada e/ou terminais
e necessidade de atenção paliativa para uso em serviços de saúde e sociais
Paciente: ______________________________________________________ Data de nascimento: ____/____/____
Você ficaria surpreso se este paciente morresse ao longo do
próximo ano?

[ ] Sim [ ] Não

Demanda: Tem havido alguma manifestação explícita ou implícita,
de limitação de esforço terapêutico ou pedido de atenção paliativa
por parte do(a) paciente, sua família ou membros da equipe?

[ ] Sim [ ] Não

Necessidade: Identificada por profissionais da equipe de saúde.

[ ] Sim [ ] Não

Indicadores clínicos gerais:
nos últimos 6 meses
-Graves, persistentes,
progressivos, não relacionados
com processo intercorrente
recente.
-Combinar gravidade COM
progressão

Declínio nutricional

[ ] Sim [ ] Não

Dependência grave

Karnofsky < 50 ou Barthel < 20

Pergunta surpresa

Demanda ou necessidade

Síndromes geriátricas

Sintomas persistentes

Aspectos psicossociais

Multi-morbidade

Declínio funcional

Declínio cognitivo

• Lesão por pressão
• Infecções de repetição
• Delirium
• Disfagia
• Quedas
Dor, cansaço, náusea,
depressão, ansiedade,
sonolência, inapetência, malestar, dispneia e insônia.

Perda de peso >10%
• Piora do Karnofsky ou Barthel >
30%
• Perda de mais que duas ABVDs
Perda ≥ 5 minimental ou ≥ 3
Pfeiffer

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não
[ ] Sim [ ] Não

Dados clínicos da anamnese ≥ 2
recorrentes ou persistentes

[ ] Sim [ ] Não

≥2 sintomas (ESAS) recorrentes
ou persistentes

[ ] Sim [ ] Não

Sofrimento emocional ou
transtorno adaptativo grave

detecção de mal-estar emocional
(DME >9)

[ ] Sim [ ] Não

Vulnerabilidade social grave

avaliação social e familiar

[ ] Sim [ ] Não

≥ 2 doenças ou condições crônicas avançadas (da lista de
indicadores específicos em anexo)

Uso de recursos

Avaliação da demanda ou
intensidade de intervenções

Indicadores específicos

Câncer, DPOC, ICC,
insuficiência hepática,
insuficiência renal, AVC,
demência, doenças
neurodegenerativas, SIDA e
outras doenças avançadas.

• Mais que duas admissões
urgentes (não programadas) em
seis meses
• Aumento da demanda ou
intensidade das intervenções
(cuidado domiciliar,
intervenções de enfermagem)

• Em anexo*: avaliação dos
critérios de gravidade e
progressão

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não

[ ] Sim [ ] Não
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ANEXO* - Indicadores Específicos
Critérios NECPAL de gravidade / progressão / doença avançada (1)(2)(3)(4)

Doença Oncológica

• Câncer metastático ou loco regional avançado
• Em progressão em tumores sólidos
• Sintomas persistentes, mal controlados ou refratários, apesar da otimização do tratamento específico

Doença Pulmonar
Crônica

• Dispneia em repouso ou aos mínimos esforços entre as descompensações
• Restrito ao domicílio com limitação de marcha
• Critérios espirométricos de obstrução grave (VEMS < 30%) ou critérios de déficit restritivo grave (CVF <
40% / DLCO < 40%)
• Critérios gasométricos basais de oxigenoterapia domiciliar continuada
• Necessidade de corticoterapia contínua
• Insuficiência cardíaca sintomática associada

Doença Cardíaca
Crônica

• Dispnéia em repouso ou aos mínimos esforços entre as descompensações
• Insuficiência cardíaca NYHA classe III ou IV, doença valvar grave não cirúrgica ou doença coronariana não
revascularizável
• Ecocardiograma basal: FE <30% ou HAP grave (PSAP > 60)
• Insuficiência renal associada (TFG< 60mL/min/1,73m2)
• Associação com insuficiência renal e hiponatremia persistente

Demência

• GDS≥6c
• Progressão do declínio cognitivo, funcional e/ou nutricional.

Fragilidade

• Índice de Fragilidade do CSHA ≥ 0.5
• Avaliação geriátrica integral sugestiva de fragilidade avançada

Doença Neurológica
Vascular (AVC)

• Durante a fase aguda e subaguda (<3 meses pós-AVC): estado vegetativo persistente ou de mínima
consciência > 3 dias.
• Durante a fase crônica (>3 meses pós-AVC): complicações médicas repetidas (ou demência com critérios de
gravidade pós-AVC).

Doenças
Neurológicas
degenerativas: ELA,
Esclerose Múltipla e
Parkinson

•
•
•
•
•
•

Doença Hepática
Crônica

• Cirrose avançada estádio Child C (determinado com o paciente fora de complicações ou já as tendo tratado e
otimizado o tratamento), MELD-Na > 30ou ascite refratária, síndrome hepato-renal ou hemorragia digestiva
alta por hipertensão portal persistente apesar de otimização do tratamento
• Carcinoma hepatocelular presente, em estádio C ou D

Doença Renal
Crônica Grave

• Insuficiência renal grave (TFG< 15ml/min) em pacientes que não são candidatos ou que recusam tratamento
substitutivo e/ou transplante
• Finalização da diálise ou falha no transplante

(1)
(2)
(3)
(4)

Piora progressiva da função física e/ou cognitiva
Sintomas complexos e de difícil controle
Disfagia persistente
Transtorno persistente da fala
Dificuldades crescentes de comunicação
Pneumonia recorrente por aspiração, dispneia ou insuficiência respiratória

Usar instrumentos validados de gravidade e/ou prognóstico em função da experiência e evidência;
Em todos os casos, avaliar também o sofrimento emocional ou impacto funcional graves em pacientes (e/ou impacto na família) como critério
de necessidades paliativas;
Em todos os casos, avaliar dilemas éticos na tomada de decisões;
Avaliar sempre a combinação com multi-morbidades.

Classificação:
Pergunta Surpresa (PS)

PS + (não me surpreenderia)
PS – (Me surpreenderia)

Parâmetros NECPAL

NECPAL + (de 1 a 13 respostas “sim”)
NECPAL – ( nenhum parâmetro assinalado)

Codificação e registro:

Propor codificação como Paciente com Cronicidade
Avançada (PCA) se PS + e NECPAL +

SANTANA, M. T. E. A. Adaptação transcultural e validação semântica do instrumento

© para a Língua
SANTANA, M.
T. E. A. CCOMS-ICO©
Adaptação transcultural
e validação
semântica2018.
do instrumento
NECPAL
CCOMS-ICO
NECPAL
para a Língua
Portuguesa.
Dissertação
(Mestrado
em Ciências)

Portuguesa.–2018.
Dissertação
em Ciências)
– Escola Paulista
de Enfermagem,
Universidade
Federal de São Paulo, São
Escola
Paulista(Mestrado
de Enfermagem,
Universidade
Federal
de São Paulo,
São Paulo.
Paulo.
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Durante todo percurso do adoecimento e principalmente ao identificar evidências de
terminalidade, é importante que o médico se comunique com paciente e familiares, de forma
empática, compartilhando informações à medida que o paciente deseje, assegurando-se de que ele
compreendeu e tornando-o protagonista nas decisões acerca do tratamento. Como auxílio, existem
protocolos para comunicação de notícias difíceis, como o protocolo SPIKES,19 uma estratégia de 6
etapas, criado para transmitir notícias na oncologia, hoje extrapolado para outras áreas e utilizado
como ferramenta de treinamento multidisciplinar.
Cuidados Paliativos no contexto das doenças reumáticas ainda é um desafio. Ao contrário
de outras áreas da medicina, a literatura é escassa. Pode-se questionar aos reumatologistas: quão
confortáveis estão para identificar pacientes que possam se beneficiar de abordagem paliativa?
Conseguem comunicar-se de forma compreensiva e efetiva com esses indivíduos? Conseguem
manejar todos os sintomas apresentados? Sentem-se habilitados para desenvolver um plano de
cuidados baseado nas necessidades e preferências do paciente? Costumam solicitar apoio de equipe
especializada em Cuidados Paliativos?
É necessário ampliar a pesquisa em Cuidados Paliativos na Reumatologia e o treinamento dos
profissionais para lidar com as várias formas do sofrimento do paciente, melhorando a prática clínica
e a qualidade de vida dos que buscam atendimento.
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Febre Reumática
Uma velha conhecida, ainda
muito presente entre nós
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Introdução
A febre reumática (FR) e a cardiopatia reumática crônica
(CRC) são complicações não supurativas da faringoamigdalite
causada pelo Estreptococo pyogenes ou beta-hemolítico
do grupo A (EBGA) e decorrem de resposta imune tardia a
essa infecção em populações geneticamente predispostas. O
EBGA é o responsável por 15%-20% das faringoamigdalites
e pela quase totalidade daquelas de origem bacteriana,
acometendo principalmente crianças e adultos jovens 1.
As primeiras descrições da FR datam do início do século XVI.
Já em 1837, Jean Baptiste Bouillaud, descreveu o espectro clínico
completo da artrite à cardite, sendo dele a famosa frase:
“o reumatismo lambe as juntas e morde o coração” 2.
Apesar da reconhecida redução da incidência da FR
nas últimas décadas nos países desenvolvidos, a FR
permanece como um grande problema de saúde pública,
principalmente nos países em desenvolvimento como o
Brasil, devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde
e conseqüente falta de diagnóstico e tratamento correto das
faringoamigdalites estreptocócicas1. 			
Atualmente ocorrem mais de 275.000 mortes/ano por CRC,
sendo, a grande maioria, adultos jovens 3.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAMES COMPLEMENTARES
Os sintomas da febre reumática surgem, em média, cerca de duas a quatro semanas após uma infecção de
orofaringe pelo EBGA. Importante ressaltar que cerca de 30% dessas infecções podem ser assintomáticas 4.
A Artrite pode estar presente em até 75% dos casos, é autolimitada e não gera sequelas, na grande maioria dos
casos. Muitas vezes aparece isoladamente, principalmente em adolescentes e adultos. A artrite típica da FR evolui de
forma assimétrica e migratória, e afeta preferencialmente as grandes articulações. A duração do processo inflamatório
em cada articulação raramente ultrapassa uma semana e o quadro total cessa em menos de um mês. A resposta aos
antiinflamatórios não hormonais (AINES) é rápida e freqüentemente a dor desaparece em 24 horas 4. 			
Devido ao fácil acesso aos AINES e ao uso destes antes do diagnóstico, atualmente vemos com frequência, quadros
articulares atípicos, com ausência da característica migratória, acometimento oligoarticular e até mesmo ausência
de artrite. Estudo realizado no estado da Bahia, mostrou que 70,9% dos pacientes apresentavam manifestações
articulares atípicas ao diagnostico 5. Apesar de a grande maioria dos pacientes não apresentar sequela articular,
alguns pacientes, principalmente adultos, evoluíram com uma artropatia deformante denominada artropatia de
Jaccoud, que se caracteriza por uma periartrite que leva a deformidades semelhantes à artrite reumatoide, mas que
são facilmente redutíveis ao exame físico 6.
A Cardite ocorre entre 40%-70% dos primeiros surtos, embora séries mais recentes, em que a ecocardiografia
foi utilizada para avaliação, demonstrem prevalências mais elevadas 7,8. Mais frequentemente, é diagnosticada nas
três primeiras semanas da fase aguda. O acometimento cardíaco é caracterizado pela pancardite, entretanto são as
lesões valvares as responsáveis pelo quadro clínico e pelo prognóstico, envolvendo com maior frequência as valvas
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mitral e aórtica. Na fase aguda, a lesão mais frequente
é a regurgitação mitral, seguida pela regurgitação
aórtica. Por outro lado, as estenoses valvares ocorrem
mais tardiamente, na fase crônica. A ausência de
sopro não afasta a possibilidade de comprometimento
cardíaco. Na suspeita de FR sempre deve ser solicitado
ecocardiograma. Alterações valvulares observadas ao
ecocardiograma, na ausência de sinais clínicos, constitui
a chamada cardite subclínica 9,10.
A Coreia de Sydenham (CS) é caracterizada por
movimentos rápidos, involuntários e incoordenados.
Podem acometer músculos da face, lábios, pálpebras
e língua e são, com frequência, generalizados. O
surto da coreia dura, em média, de 2 a 3 meses,
mas pode prolongar-se por mais de 1 ano. Ocorre
predominantemente em crianças e adolescentes
do sexo feminino. Sua prevalência varia de 5% a 36%
em diferentes relatos. Embora possa ocorrer como
manifestação isolada da FR, a CS se apresenta, com
frequência, associada à cardite clínica ou subclínica e,
mais raramente, à artrite. Geralmente ocorre como
manifestação tardia até 7 meses após a infecção
estreptocócica. Desta forma, não se necessita de
confirmação do contato com o EBGA e de outros
sintomas para confirmar o diagnóstico de FR na criança.4
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O Eritema marginatum constitui manifestação rara,
sendo descrita em 5% -13% dos pacientes. Caracterizase por eritema com bordas nítidas, centro claro,
contornos arredondados ou irregulares. As lesões são
múltiplas, indolores, não pruriginosas, podendo haver
fusão, resultando em aspecto serpiginoso, Localizamse principalmente no tronco, abdome e face interna de
membros superiores e inferiores, poupando a face. São
fugazes, podendo durar minutos ou horas, e mudam
frequentemente de forma. Ocorrem geralmente no
início da doença, porém podem persistir ou recorrer
durante meses e estão associadas à cardite, não
necessariamente grave 4.
Os Nódulos subcutâneos são raros, presentes
apenas em 2% - 8% dos pacientes, e estão fortemente
associados à presença de cardite grave. São múltiplos,
pequenos, móveis, indolores e sem características
inflamatórias. Localizam-se sobre proeminências e
tendões extensores. O aparecimento é tardio (uma a
duas semanas após as outras manifestações), raramente
persistem por mais de um mês 4.
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DIAGNÓSTICO

A Febre apresenta frequência variável no início do
surto agudo. Não tem um padrão característico.
Em geral, cede espontaneamente em poucos dias
e responde rapidamente aos AINES. Pacientes
com cardite não associada à artrite podem cursar
com febre baixa, enquanto os que se apresentam
com coreia pura são afebris 4.
A evidência da estreptococcia recente é, na maioria
das vezes, determinada pela dosagem sérica da
antiestreptolisina O (ASO). Considerando-se o
limite superior da normalidade de 320 UI/ml para
a população brasileira, observa-se uma resposta
marcante dos níveis séricos de ASO nas duas primeiras
semanas do diagnóstico. Os níveis podem dobrar
neste intervalo, com declínio gradual dos títulos até
o período compreendido no intervalo de 2-4 meses,
tendo esses níveis atingido os valores basais após o
período compreendido no intervalo de 4-6 meses.
O resultado da média geométrica dos valores ASO,
por ocasião do diagnóstico de FR em um estudo no
estado de São Paulo foi de 534 UI/ml 11.

O diagnóstico, até início de 2015, se baseava em uma
soma de critérios clínicos e laboratoriais para o primeiro
surto, definidos e modificados por Jones e publicados
em 1992 4.
Esses critérios foram recentemente revisados
pela American Heart Association, que passou a
adotar critérios diferenciados conforme populações
classificadas em de baixo, médio ou alto risco (tabela
1). Considera-se grupo de baixo risco aquele em que a
incidência de FR é menor do que 2/100.000 escolares
(entre 5-14 anos) por ano ou que tenha uma prevalência
de cardite reumática crônica em qualquer grupo etário
menor ou igual a 1/1.000 por ano 12.
Para o diagnóstico do primeiro surto, devem preencher
dois critérios maiores ou um maior e dois menores.
Para recidiva, novidade incorporada por esta revisão,
dois critérios maiores ou um maior e dois menores
(como no surto inicial). Pode-se considerar também
a possibilidade do preenchimento de três critérios
menores como diagnóstico de recidiva da doença,
sempre na evidência de infecção prévia pelo EBGA 12.
Essa revisão também propôs o diagnóstico de FR
possível. Esse diagnóstico pode ser considerado
diante de um quadro clínico de cardite que apresente
ecodopplercardiografia com sinais sugestivos de cardite
reumática e apenas mais um critério menor presente,
sendo aceito nas populações de risco elevado. Mesmo na
ausência da certeza do diagnóstico, é razoável considerar a
prescrição de profilaxia secundária por 12 meses, quando
deverá haver uma reavaliação cuidadosa, inclusive com
nova ecodopplercardiografia 12.
Estudos realizados na população de escolares em
algumas capitais brasileiras estimaram a prevalência de
CRC em 1-7 casos/1.000, dessa maneira, consideramos
aplicar em nossa população, os critérios elaborados
para população de moderado/alto risco 13.
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PREVENÇÃO OU PROFILAXIA PRIMÁRIA DA FR
Reconhecimento e tratamento com dose única de
penicilina benzatina ou antibióticos, via oral, com boa
cobertura para estreptococos, por 10 dias, evita o
surgimento de FR, mesmo nos pacientes geneticamente
predispostos. A eficácia dessa intervenção preventiva
da FR é obtida ainda que se inicie o antibiótico até 7
dias após o início do quadro infeccioso 4.
TRATAMENTO DAS MANISFETAÇÕES AGUDAS DA FR
O tratamento da artrite é realizado com AINES, e
apresenta bons resultados no controle da artrite, com
desaparecimento entre 24 e 48 horas. A 1ª opção é o
naproxeno (10 a 20mg/Kg/dia dividido em duas tomadas).
Os AINES só devem ser iniciados após confirmação do
diagnóstico. Antes que se confirme, devem-se usar
analgésicos como paracetamol e dipirona 14.
Para o tratamento da cardite, a maioria dos
especialistas, indica o tratamento com corticoide
nos casos de cardite clínica moderada e grave, com
objetivo de se reduzir o tempo de inflamação e
consequentemente evoluir com menos seqüela
valvular. Não há estudos robustos que demonstrem
superioridade de um esquema frente a outro, podendo
ser utilizado esquema com doses diárias de prednisona
ou em pulsos de metilprednisolona.
Prednisona, 1-2 mg/Kg/dia, dose máxima de 60
mg/dia, sendo dose plena durante o período de 2-3
semanas, dependendo do controle clínico e laboratorial,
reduzindo-se a dose gradativamente a cada semana
(20%-25% da dose), com tempo total de tratamento
em torno de 12 semanas é um esquema bastante
utilizado 4. Controle da insuficiência cardíaca com uso
de diuréticos, restrição hídrica, inibidores de enzima
conversora de angiotensina e beta bloqueadores deve
ser feito de acordo com a gravidade da disfunção
ventricular 15.
Revisão realizada pela Cochrane, em 2015, não
mostrou haver redução na incidência de doença valvar
cardíaca crônica, após um ano de seguimento, nos
pacientes que receberam tratamento com corticoides
ou imunoglobulinas, quando comparados com placebo
ou ácido acetilsalicílico. Os autores chamam a atenção
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para o fato de a maioria dos estudos serem antigos e não
possibilitarem análise estatística adequada, e orientam
para a realização de novos estudos controlados e
randomizados para a avaliação do uso de corticoide
oral ou endovenoso na cardite aguda 16. Metaanálise publicada no The Lancet, chegou a conclusões
semelhantes à realizada pela Cochrane 15.
Para o tratamento da Coreia de Sydenham leve e
moderada, estão indicados o repouso e a permanência
do paciente em ambiente calmo. O tratamento
específico está indicado apenas nas formas graves da
CS, quando os movimentos incoordenados estiverem
interferindo na atividade habitual do indivíduo.
Haloperidol, ácido valproico e carbamazepina são
opções medicamentosas para o tratamento 4.

PROFILAXIA SECUNDÁRIA
Após o paciente ser diagnosticado com FR,
deve-se realizar erradicação do estreptococo,
que é considerada o início da profilaxia
secundária, conforme orientações nas tabelas
2 e 3 4. As doses são fixas em intervalos fixos.
Nenhum exame laboratorial precisa ser utilizado,
especialmente o ASO, para saber se a profilaxia
está sendo efetiva. A duração dependerá da
presença e do grau do acometimento cardíaco. 4
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TABELA 1 - CRITÉRIOS DE JONES REVISADOS 2015 12
Populações de baixo risco

Populações de moderado/alto risco
MAIORES

MAIORES
• Artrite (apenas poliartrite)

• Artrite (poliartralgia, monoartrite ou poliartrite)

• Cardite (clínica ou subclínica)

• Cardite (clínica ou subclínica)

• Coreia

• Coreia

• Eritema marginado

• Eritema marginado

• Nódulo subcutâneo

•Nódulo subcutâneo

MENORES

MENORES

• Poliartralgia

• Monoartralgia

• Febre > 38,5 °C

• Febre > 38 °C

• Elevação VHS ≥ 60 mm ou PCR

• Elevação VHS ≥ 30 mm ou PCR acima

acima do valor de referência

do valor de referência

• Intervalo PR aumentado,

• Intervalo PR aumentado,

corrigido para idade

corrigido para idade

TTABELA 2 - PROFILAXIA SECUNDÁRIA 4
Medicamento/Opção

Dose/Via de administração

Intervalo

Penicilina G Benzatina

Peso < 20 kg 600.000 UI IM; Peso ≥ 20 kg 1.200.000 UI IM

21/21 dias

Penicilina V

250 mg VO

12/12 horas

Peso < 30 Kg – 500 mg VO; Peso ≥ 30 Kg – 1 g VO

24/24 horas

250 mg VO

12/12 horas

Alergia às Penicilinas
Sulfadiazina
Alergia às Penicilinas e Sulfas
Eritromicina

TABELA 2 - PROFILAXIA SECUNDÁRIA 4
Acometimento cardíaco

Tempo de 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

Até 25 anos ou 10 anos após o último surto,

residual ou resolução da lesão valvar

valendo o que cobrir maior período

Lesão valvar residual moderada a severa

Até os 40 anos ou por toda a vida

Após cirurgia valvar

Por toda a vida
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Rheuma news

Ilustração: Isadora Jochims

SOBRE O REUMATOLOGINSTA
A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) vem inovando cada vez
mais por meio da comissão de Tecnologias e Mídias. No instagram, foi criado
o @reumatologinsta, perfil da SBR voltado para os pacientes. A proposta
inovadora tem o objetivo de traduzir as informações médicas para uma
linguagem mais acessível e informal, divulgar associações de pacientes,
projetos sociais e culturais voltados para pacientes e divulgar nossa
especialidade. A pandemia causou um grande impacto socioeconômico e
na saúde dos pacientes reumáticos com aumento da vulnerabilidade social.
A aproximação da SBR por meio de informações confiáveis e acessíveis é
fundamental para a promoção da saúde mental.
O projeto tem grande importância devido ao alcance proporcionado
pelas redes sociais. O perfil foi criado em janeiro de 2021 e já atingiu a
marca de 6.000 seguidores em menos de 3 meses. Foi por esse insight, de
descomplicar a linguagem médica e falar a língua que o paciente entende,
que o @reumatologinsta tem crescido progressivamente.
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Os quadros semanais são estruturados para comunicar
de diversas maneiras e propósitos. Na segunda-feira, é
produzido um conteúdo em vídeo (atualmente o material
mais consumido na plataforma), intitulado “combate a fake
news” que tem por finalidade desmistificar o conhecimento e
o julgamento a respeito de um tema, trazendo conhecimento
pautado em ciência. Na terça e quarta-feira, o foco está nas
patologias, desde o seu quadro clínico até o seu tratamento.
Os famosos “TBTs” ganharam espaço às quintas-feiras. A sigla
em inglês, que significa “Throwback Thursday” remete a uma
revisitação a algo que aconteceu no passado e está sendo
relembrado agora. Atualmente essa é a hashtag mais usada
pelos brasileiros no Instagram e por meio desse TBT relembramse situações importantes na história da reumatologia, o que
inclui personagens e medicamentos. A sexta mais descontraída,
fala dos direitos, das associações de pacientes, como localizar
serviços públicos nas unidades federativas. Além de tudo isso,
ainda há espaço para arte! Há um projeto de “curaDORia” para
fazer da arte instrumento de cura e acolhimento do sofrimento e
da dor. Sábado é o dia voltado para esse florescimento artístico.
O perfil dos seguidores é multivariado. Majoritariamente
composto de mulheres adultas pacientes, familiares e médicas.
Por meio da interação com o conteúdo gerado, vai sendo tecida
uma ampla rede de apoio e de informações de qualidade. O
intuito principal é justamente manter a qualidade da informação,
mas em linguagem acessível e simples, engajando o paciente: e
inventivando-o a ser o protagonista de seu tratamento. Vemos
então que a inovação somou à maneira como vem sendo criado
o conteúdo médico: cada vez mais fluido, bem humorado,
simples e descomplicado, e isso é totalmente possível no
ambiente das redes sociais
Convocamos todas comissões e associados da SBR, sociedades
regionais e associações de pacientes para enviarem conteúdo e
contribuírem para esse espaço harmônico de vinculação entre
pacientes e reumatologistas em prol do desenvolvimento da
nossa especialidade no Brasil.
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Atuarte 2021
Há dois anos a Sociedade de Reumatologia de Brasília promove o ATUARTE, exposição de arte
com enfoque nos profissionais de saúde, em referência ao marcante Congresso Brasileiro de
Reumatologia que ocorreu em 2016. O ATUARTE integra o congresso da nossa regional ATUAR
com a intenção de causar reflexão e humanização na atuação médica dentro da reumatologia.
Em 2020 aconteceu um projeto piloto de Terapia Comunitária Integrativa no serviço de
reumatologia do Hospital Universitário de Brasília. Reuniões semanais com terapeutas de TCI
realizadas no formato virtual apoiaram uma grande quantidade de pacientes durante todo o difícil
ano de 2020. A TCI possui como objetivos específicos: humanização do cuidado; acolhimento
do sofrimento emocional; partilha de experiências e sabedorias; corresponsabilização na
busca de soluções e superações dos desafios cotidianos; incentivo ao fortalecimento de redes;
melhoria da autopercepção de saúde pelo paciente; melhoria na qualidade de vida e bemestar dos pacientes e familiares e reforço da autoestima. Em 2021, a SRB pretende realizar
uma programação de saúde mental voltada para os pacientes reumáticos. O projeto da Terapia
Comunitária Integrativa será apoiado pela SRB e expandido para pacientes reumáticos de todo
o Brasil. Também ofereceremos cinco oficinas de arte que serão realizadas no formato virtual
para pacientes e sócios da SRB. As inscrições para a primeira oficina, que acontecerá no dia 10
de abril, estão disponíveis no site da sociedade www.reumatobsb.com.br e na bio do Instagram
@reumatodf. O resultado desse projeto será apresentado no ATUAR de 2021.

Contamos com a sua participação e divulgação!

Clique e assista o vídeo

