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Palavra do editor
Caros colegas,
É com muita satisfação que apresentamos a terceira edição da revista Capital Reumato.
Conforme nosso projeto inicial, novas seções serão
criadas a cada número, para que o conteúdo esteja em
constante renovação. Desta forma, introduzimos o nosso
Top five: recomendações para a leitura de artigos médicos
relevantes em nossa especialidade. Iniciamos também a
publicação de artigos resultantes dos trabalhos de pesquisa dos reumatologistas do DF, como o atual “Herpes-zóster
no Registro Brasileiro – BIOBADABRASIL” enviado pela Dra.
Hellen de Carvalho.

Outros assuntos interessantes, como o desmame de biológicos, terapia cognitivo-comportamental na reumatologia e
temas culturais diversos também estarão presentes.
Para concluir, gostaria de expressar, em nome de inúmeros colegas, a alegria em prestar homenagem a um exemplo
de médico e professor que participa ativamente na formação
e aperfeiçoamento de reumatologistas do DF: Dr. Leopoldo
Santos Neto. A seção “Reumato do bem” foi feita pela nossa
querida colega Dra. Isadora Jochins, que nos revelou alguns
dos seus novos talentos.

E em um ano como 2017, no qual o inverno foi mais intenso
no DF, nos deparamos frequentemente com perguntas sobre a
relação do frio com dor articular e outros sintomas da prática
reumatológica. Há base científica ou será apenas “dito popular”? Nosso convidado especial discute esta possível relação.

Esperamos que gostem.
Ana Paula Gomides
Reumatologista
Editora da Revista Capital Reumato
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Convidado especial

Influência das variações geográficas
e clima nas doenças reumáticas
Dr. Eduardo José do Rosário e Souza

Coordenador do Serviço de Reumatologia da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Doutor em Reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo.
O inverno no hemisfério Sul iniciou-se no dia 21 de junho. Nessa estação do ano, com as quedas de temperatura, são recorrentes as queixas
de piora da dor, rigidez e limitação por parte dos pacientes reumáticos.
Oficialmente considerada como um mito,1 a ser firmemente combatido e
derrubado pelos reumatologistas, a afirmação “o reumatismo ataca com o
frio” merece uma análise mais cuidadosa. Quando falamos de clima, nos
referimos a um conjunto de elementos (temperatura, pressão atmosférica,
umidade) que caracterizam as condições atmosféricas de um determinado local, durante um período de tempo específico, classicamente 30 anos.
O tipo de clima de uma região depende de uma série de fatores, como latitude, altitude, relevo, vegetação e massas de ar; em outras palavras, o clima
é influenciado por variações geográficas. Por outro lado, quando nos referimos ao tempo (exemplo: a previsão do tempo), fazemos menção à condição momentânea da atmosfera; portanto, uma análise de um período de
observação curto: horas, dias ou semanas.2 Que influências as variações
geográficas, o clima e a temperatura poderiam exercer sobre os diferentes
tipos de doenças reumáticas? Vejamos alguns exemplos.
Em 2008, Costenbader e colaboradores publicaram um estudo sobre
a variação geográfica na incidência de artrite reumatoide em mulheres
nos Estados Unidos, dados até então desconhecidos. Foram avaliadas as
regiões Oeste, Centro-Oeste, Médio Atlântica, Nova Inglaterra e Sudeste.
Em análises multivariadas desta grande coorte prospectiva (121.700 participantes), as mulheres da região da Nova Inglaterra apresentaram um risco elevado para artrite reumatoide que variou de 37%-45% em diferentes
pontos do seguimento, quando comparadas às mulheres da região Oeste
do país. Segundo os autores, esta diferença regional poderia ser explicada
por variações comportamentais, exposição ambiental, fatores genéticos
e climáticos.3 Em contrapartida, em 2014, a associação de temperatura e
umidade nas 48 horas anteriores às crises de gota foi estudada por Neogi e
colaboradores. Participaram desse estudo prospectivo 632 indivíduos, que
apresentaram uma ou mais crises de gota durante o seguimento de um
ano. Temperaturas mais elevadas foram associadas com um risco de 40%
de crise de gota em comparação a temperaturas moderadas. A combinação de alta temperatura e baixa umidade teve a maior associação com crises de gota (OR 2,04; IC 95% 1,26-3,30) em comparação com a temperatura
e umidade moderadas. Em resumo, um clima quente e seco aumentou o
risco de crise gotosa nesse estudo.Os mecanismos biológicos subjacentes a
estas associações podem incluir a desidratação, que contribui para acidose
metabólica e consequente redução da excreção de urato e aumento do
seu nível sérico. Neste cenário, mudanças comportamentais em resposta
ao clima também podem influenciar o risco de ataque de gota, devido ao
aumento do consumo de bebida alcoólica ou de bebidas açucaradas.4
Outro exemplo marcante da influência do clima na reumatologia recai
sobre o fenômeno de Raynaud (FRy), seja primário ou secundário a doenças
reumáticas, especialmente a esclerose sistêmica (ES). A exposição ao frio é o
principal desencadeador de ataques de FRy em pacientes com ES. Os mecanismos fisiopatológicos subjacentes a esta hiper-responsividade ao frio são
parcialmente conhecidos, mas incluiriam uma resposta vasoconstritora mais
intensa, uma base bioquímica, mais especificamente a atividade da proteína
tirosina quinase (PTK) e mesmo a produção de anticorpos contra a ribonucleoproteína heterogênea nuclear K, que se transloca para a superfície das
células endoteliais secundariamente a um estímulo frio em pacientes com
FRy associado a ES.5,6 Em 1997, Maricq e colaboradores desenvolveram um
estudo populacional em cinco regiões geográficas distintas, uma na Carolina
do Sul (EUA) e quatro na França, para determinar a prevalência do FRy e a sua
relação com o clima. Os resultados do estudo demonstraram que o frio não
é apenas um fator desencadeante para ataques de FRy, mas pode ter um
papel etiológico na patogênese do mesmo (lesão subclínica pelo frio), haja
vista que a maioria dos indivíduos com FRy nas duas regiões mais frias tinha
vivido toda a vida na mesma região ou em uma zona de clima semelhante,
enquanto a maioria dos indivíduos com FRy nas duas regiões mais quentes
já havia vivido em uma região de clima mais frio.7 Posteriormente, em 1999,
Watson e colaboradores foram pioneiros na realização de um estudo para
avaliar, de forma prospectiva, a influência das mudanças climáticas no FRy
secundário a ES, tendo observado uma redução de 50% no número e duração dos ataques durante o verão.8

Vivemos em um país de dimensões continentais, com diferentes realidades geográficas e climáticas. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, há três tipos básicos de clima no país: equatorial,
tropical e subtropical. Com o objetivo de avaliar a influência das variações
climáticas no desenvolvimento de úlceras digitais (UD) e gravidade do FRy
em pacientes com ES, um estudo de coorte, prospectivo e multicêntrico
foi idealizado e coordenado pela Dra. Cristiane Kayser no Brasil. Cento e
quarenta e um pacientes provenientes de centros localizados em quatro
regiões geográficas do Brasil, Nordeste (Universidade Federal de Pernambuco, n = 20), Centro-Oeste (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
n = 22), Sudeste (Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, Universidade
Federal de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, n = 73) e Sul
(Universidade Federal do Paraná, n = 26), foram incluídos de forma consecutiva, no período de 1º de janeiro a 20 de março de 2012 e seguidos
por 48 semanas. Para as análises, foram criados dois grupos, um formado
por pacientes residentes em regiões com predomínio do clima tropical
(e suas variantes) e outro formado por pacientes residentes em região de
clima subtropical (Região Sul). Em análise multivariada, a presença de UD
foi significativamente associada a história prévia de necrose e/ou amputação, com um HAQ-DI maior e com pacientes da zona de clima subtropical
(cidade de Curitiba). Em especial, pacientes provenientes da região subtropical apresentaram um risco 5,4 vezes maior de desenvolver UD, dado previamente desconhecido. Houve uma variação sazonal na gravidade do FRy
e na prevalência de pacientes com ES e UD, com um aumento da gravidade
do FRy e do número de pacientes com UD durante o outono e o inverno.
A prevalência de pacientes com UD e número total de UD também foi maior
na região mais fria (clima subtropical) em praticamente todo o estudo.9
Curiosamente, um risco aumentado para o desenvolvimento de
doenças imunomediadas (DI), como esclerose múltipla e diabetes tipo 1,
foi consistentemente relacionado ao mês de nascimento. Disanto e colaboradores publicaram um estudo em 2012 que investigou a influência
do mês de nascimento e o risco de artrite reumatoide, doença de Crohn,
colite ulcerativa e lúpus eritematoso sistêmico, além de esclerose múltipla, e explorou a correlação entre o risco de DI e a exposição à luz ultravioleta B (UVB) prevista e o estado de vitamina D durante a gestação.
As distribuições de nascimentos com DI diferiram significativamente da
população geral, com um pico em abril (OR 1,045; IC 95% 1,024-1,067;
p < 0,0001) e um declínio em outubro (OR 0,945; IC 95% 0,925-0,966;
p < 0,0001). Todas as doenças avaliadas mostraram sazonalidade quanto
ao mês de nascimento, exceto a doença de Crohn. O risco de DI foi inversamente correlacionado com a exposição a UVB prevista no segundo
trimestre (rho de Spearman = -0,49; p = 0,00005) e o nível da vitamina D
no terceiro trimestre (rho de Spearman = -0,44; p = 0,0003).10
Concluindo, como o leitor pôde perceber, excluir a influência de
variações geográficas, do clima e da temperatura sobre as doenças reumáticas é tarefa mais complicada do que imaginamos, devendo ser considerado o tipo de doença reumática e como as variáveis geográficas e
climáticas interferem nos sistemas biológicos, nas exposições ambientais
e nas mudanças comportamentais dos seres humanos.
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Viagem

Uma viagem ao pantanal Mato-Grossense
Dr. Francisco Aires

Reumatologista do DF.
O pantanal mato-grossense engloba área de 250 mil km2, é considerado pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e reserva da Biosfera.
A região, banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes, é extremamente
piscosa, já tendo sido catalogadas 263 espécies de peixes. É frequentada
por pescadores de todo o Brasil e do exterior, interessados na captura
de peixes esportivos como o dourado, o cachara e o pacu, entre outros.
A porta de entrada para os pescadores é geralmente Cuiabá. O destino a partir daí varia de acordo com o interesse de pesca e a forma de
pescar dos pescadores. Alguns preferem o barco-hotel, que viaja por um
trajeto determinado e assim a pesca é realizada em locais diversos do rio
escolhido para a navegação: Cuiabá, Piquiri, Paraguai e outros.
Alguns, no entanto, procuram pousadas de pesca localizadas às margens do rio, que agregam o conforto de um hotel de 4 estrelas e o prazer
da pesca.
Considerando estas disponibilidades, organizamos com os pescadores do nosso grupo uma viagem de pesca ao pantanal. O local escolhido
foi um pesqueiro ao lado do Hotel do Sesc (Hotel Onça-Pintada), a duas
horas de viagem do aeroporto de Cuiabá, localizado em Porto Cercado,
ao lado do rio Cuiabá, um dos afluentes do rio Paraguai. O seu proprietário, um descendente árabe, chamado Semi e o seu pesqueiro, Simi toa
toa, de papo agradável e conhecedor da pesca na região. Hospedamo-nos no Hotel do Sesc e contratamos os serviços do pesqueiro do Semi
toa toa. Pescamos de quinta a sábado, quatro horas pela manhã e três à
tarde. Saíamos em grupos de três por barco, em companhia de um piloteiro, conhecedor do rio: água, refrigerante, alguns petiscos de tira-gosto
e cervejas, claro. A isca preferencial era a tuvira, um peixe menor, muito liso, tido como excelente isca para a pesca do dourado e do cachara.
O pacu é pescado com isca feita da mistura de massa de fubá com clara de
ovo, ou com peito de frango. O tempo estava bom, sem os fantasmas que
assustam os pescadores: vento, frio e chuva. Pescávamos pela manhã,
fisgávamos alguns peixes, apreciávamos a exuberância da flora e fauna
pantaneiras, vegetação verde, aves diversas: garças, eventuais tuiús e outras. O papo aí flui naturalmente e fácil; algumas histórias de pescarias
passadas de pescador para pescador, já que pessoas não familiarizadas
poderiam achá-las fantasiosas. Bebíamos algumas cervejas e voltávamos
com o humor em alta. Em uma das vezes, após duas horas de muito papo
e nenhum peixe, resolvemos por sugestão do nosso piloteiro tentar um
ponto de pesca a aproximadamente 40 minutos de barco do local onde
estávamos. Todos nós, àquela altura, céticos quanto à possibilidade de
pegarmos algum peixe. Chegamos então ao lugar escolhido pelo piloteiro e jogamos, os três, as iscas n’água. Sucesso absoluto: 3 dourados.
Depois foi só alegria. Conseguimos pegar mais 16 e, quando voltamos,
aumentamos para 28, conforme a tradição das histórias de pescador.
Uma delas, e que aconteceu nesse dia, foi patrocinada por um martim-pescador, pássaro que se alimenta mergulhando nas águas para fisgar
seus peixes; um dos companheiros foi surpreendido pela ave quando recolhia a sua tuvira. O martim-pescador mergulhou, pegou a tuvira, que
estava no anzol, e voou com ela no bico. O quadro a partir de então ficou
assim desenhado: o colega segurando a vara de pescar numa ponta e o
martim-pescador voando, parcialmente fisgado na outra. Durou aproximadamente dois minutos, quando então o pássaro liberou a tuvira. No
retorno ao hotel, púnhamos o papo em dia, cada um com as suas histórias, entremeando fatos com o exagero natural de conversa de pescador.
Um baralhinho depois, regado a cerveja, vinhos, uísque ou cachaça, o
suficiente para induzir a uma natural sonolência, seguida do merecido repouso, após tanto esforço físico e mental. Assim passamos três dias nesse
tormento e voltamos com saudade do sacrifício que fizemos.
A seguir alguns exemplares, um demonstrativo da parte real da narrativa.
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Herpes-zóster no Registro Brasileiro - BIOBADABRASIL
Dra. Hellen de Carvalho, Dra. Ieda Laurindo, Dr. Roberto Ranza, Dr. David Titton, Dr. Manoel Bertolo e colaboradores
do Biobadabrasil

Introdução

Embora o herpes-zóster (HZ) esteja claramente associado
ao envelhecimento, afetando 10%-30% da população ao longo da vida, algumas doenças motivadas pela queda da imunidade celular, assim como alguns tratamentos que atenuam
a imunidade celular, aumentam o risco de HZ. O fato é que HZ
é um dos eventos adversos mais comuns relacionados ao uso
de medicações imunobiológicas em ensaios clínicos. Dados
de sete registros mostraram que o risco de HZ com inibidores
de TNF está aumentado em mais de 61% dos casos. Essa associação é significativa durante o tratamento com anticorpos
monoclonais, especialmente com o infliximabe, e não tem se
mostrado significativa com o etanercepte.
Herpes-zóster resulta da reativação do vírus latente da
varicela-zóster e o rash pode ser complicado por infecção
bacteriana ou neuralgia pós-herpética. Mas quando evolui
com meningoencefalite, acidente vascular encefálico ou
infarto agudo do miocárdio pode ser ameaçador à vida. A
morbidade associada ao HZ foi motivo suficiente para os
EUA se dedicarem a um programa de vacinação em indivíduos com 60 anos ou mais desde 2006.

Métodos

De maio de 2009 a janeiro de 2016, 2.715 pacientes
submetidos a 3.770 tratamentos foram incluídos no Registro Brasileiro de Imunobiológicos - BIOBADABRASIL. Desses pacientes, 70% eram mulheres, com média de idade de
51 (14,3) anos. Portadores de artrite reumatoide somavam
1.721, 54 eram portadores de espondilite anquilosante e
181 com artrite psoriásica. Todos os biológicos administrados aos pacientes foram incluídos: infliximabe, adalimumabe, etanercepte, abatacepte, rituximabe, tocilizumabe
e aqueles que desenvolveram HZ foram analisados e comparados ao grupo controle.
O Biobadabrasil é um estudo observacional de coorte
prospectivo, parte da iniciativa internacional do Biobadaser de criar o Biobadamérica com o objetivo de avaliar a
experiência da América Latina com essa classe terapêutica
(o Biobadaser é o registro espanhol de eventos adversos
de terapias biológicas em doenças reumáticas). Nosso registro foi implantado em 2009 com o apoio da Sociedade
Brasileira de Reumatologia e atualmente é composto de
32 centros (30 públicos localizados em centros acadêmicos e 2 em clínica privada), abrangendo todas as regiões
do país. A qualidade de dados está em constante monitoração através da partilha de dados em rede informatizada,
contato telefônico com o paciente e presencial no centro.

Pacientes com doenças reumáticas podem ser cadastrados
desde o momento em que se inclua um agente imunobiológico ao seu esquema terapêutico. Um grupo controle de
pacientes recebendo drogas modificadoras do curso da
doença (DMCD) é recrutado em paralelo.

Análise estatística

Os dados foram expressos como média e desvio padrão e a incidência calculada em número de episódios de
HZ por 1.000 pacientes/ano.

Resultados

Foram relatados 61 episódios de HZ. Uma só recidiva
foi observada, em uma mulher de 44 anos com AR, em uso
de rituximabe.
A incidência de HZ (IC 95%) na população estudada em
uso de agentes biológicos foi de 8,3 (1.000 pacientes-ano)
vs. 4,45 (1.000 pacientes-ano) no grupo controle em uso de
DMCDs tradicionais (p = 0,7, IC 95% 3,7-4,7).
Somente seis casos foram considerados severos pelos
investigadores, dois deles manifestando-se como HZ oftálmico, um periorbital e todos levaram a algum impedimento. Esses pacientes estavam em uso de diferentes agentes
biológicos (etanercepte, adalimumabe, infliximabe - 2 pacientes) e um em uso de DMCD tradicional.
Tratamento com corticoide (HR 1,99; IC 95% 1,092-3,6)
foi o único fator associado com o desenvolvimento do
zóster. Não houve diferença em relação a idade, gênero,
doença reumática específica ou agente biológico associado aos episódios de HZ.

Conclusão

O risco de HZ está aumentado durante o tratamento
com imunobiológicos, especialmente em pacientes em uso
de corticoide, mas é semelhante entre os diversos agentes
e independe da doença reumática em curso. Somente seis
casos foram considerados graves, sem apresentação atípica.
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Um outro olhar

O salto alto e a saúde dos pés
Dr. José de Arimathéa Fleury Brandão

Médico ortopedista, especializado em Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé;
Instituto de Medicina do Movimento de Brasília (Imov).

Na atualidade, majoritariamente, o uso dos sapatos de
salto alto pertence ao universo feminino. Entretanto, na
história da humanidade, esse tipo de calçado já passou pelos pés de muitos homens.
Há registros em murais do Egito Antigo, datados de
3.500 a.C., de que as pessoas das classes mais altas os utilizavam. Uma tigela de cerâmica do século IX da Pérsia retratava um cavaleiro em uso do salto alto, provavelmente
por sua funcionalidade em estabilizar os pés nos estribos.
Na Turquia, por volta de 1.400, surgiram os sapatos plataformas chopines, que podiam ter até 30 cm de altura e a
necessidade de uso de bengalas para o auxílio. Com a popularização em toda a Europa, foram os venezianos que transformaram esses sapatos em status de luxo e riqueza. Mas em
1533, o salto como moda foi introduzido pela rainha Catarina
de Médici, casada com o rei Henrique II, e que para compensar sua baixa estatura solicitou a um artesão italiano calçados
que a deixassem mais alta. Na França, em 1700, o sapato de
salto alto virou moda e se estabeleceu como símbolo de privilégio social. Após altos e baixos, as atrizes hollywoodianas
contribuíram para a sua atual fama nos pés femininos.
Na busca da elegância, beleza e sensualidade, este
comportamento leva muitas mulheres aos consultórios
médicos com problemas nos pés.
Antes de qualquer observação, é importante ressaltar
que nem todas as pessoas que usam sapatos de salto alto
no decorrer da vida irão desenvolver problemas nos pés.
Entretanto, há uma forte correlação entre os problemas
dos pés e a frequência, a intensidade e o tempo de uso dos
saltos, assim como a altura dos mesmos.
Os estilistas definem salto alto como aqueles maiores
que 9 cm. Na comunidade médica, não há consenso de
uma altura ideal do salto do calçado que dê uma margem
de segurança para o uso. Entretanto, consideramos um salto
aceitável para menor risco de complicações entre 4 e 6 cm.
Quando uma pessoa usa um calçado com salto alto, o
centro de gravidade é deslocado para frente e, para restabelecer o equilíbrio, a pessoa projeta a cabeça anteriormente, os ombros para trás e a pelve gira para frente no
plano sagital, empinando o bumbum e aumentando a lordose lombar. Há uma contração da musculatura da panturrilha, encurtando o tendão de Aquiles, e durante a marcha
todo o peso do corpo é apoiado apenas em uma pequena
área no antepé. Como o foco é a saúde dos pés, não serão
abordadas as complicações na coluna cervical, lombar, nos
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quadris e joelhos produzidas por esta mudança postural
global. Voltemos para os pés.
Com salto alto, a área de contato do pé com o solo é
muito pequena. E esta minúscula área de descarga produz
uma enorme pressão sob a região metatarsal. Os problemas podem ser desencadeados por essa hiperpressão e
podem ser os mais variados: desde calosidades dolorosas
a inflamações nas bursas. Se comprimir os nervos intermetatarsianos, pode desenvolver os neuromas de Morton. Ao
sobrecarregar o complexo capsuloligamentar metatarsofalângico, principalmente em pacientes com processos
degenerativos locais ou doenças sistêmicas que afetam a
região, a destruição tecidual pode levar aos mais variados
graus de deformidades dos dedos menores. Além das fraturas de estresse, lesões osteocondrais e exocitoses ósseas,
ainda podemos agravar o famoso hálux valgo.
De forma geral, décadas de uso do salto alto com uma
maior frequência e intensidade podem produzir o encurtamento do tendão de Aquiles (o que aumenta ainda mais
a dependência do uso do salto, pois torna-se insuportável
o calçado rasteiro) e também o desequilíbrio entre a musculatura intrínseca e extrínseca (que produzirá mais deformidades, como garra dos artelhos) e lesões das unhas.
Habitualmente, o salto alto vem acompanhado de um
bico fino e o salto agulha. Com o bico fino, qualquer estrutura
ou proeminência óssea que irá se acomodar dentro da câmara anterior do sapato estará sob compressão e será o prenúncio das dores. E o salto agulha é aquele em que a sustentação
do calcanhar se dá por um mínimo apoio em sua base do
retropé, levando a uma expressiva instabilidade, entorses do
tornozelo, lesões tendíneas, quedas e até mesmo fraturas.
Um ponto crucial para a prevenção de patologias dos
pés e tornozelos está muito relacionado com o tempo em
que as pessoas ficam em cima destes sapatos. Estas relações dependem da frequência, intensidade, tamanho do
salto e tempo de uso.
A diminuição da altura do salto, assim como o alargamento de sua base e o apoio anterior com solado que
absorva algum impacto, podem ser uma alternativa para
diminuir os efeitos adversos do seu uso. Os sapatos devem
respeitar os pés, e uma câmara anterior maior com bicos
retangulares ou arredondados ameniza as agressões e
aceita melhor as deformidades preexistentes.
Citando Aristóteles: O belo é o esplendor da ordem.
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Informações úteis no DF

Liga Acadêmica de Reumatologia - Uma
proposta de integração metodológica e
curricular - REUMATOLIGA UNICEUB@
Dra. Viviane Cristina Uliana Peterle

Reumatologista – Especialista em Educação (Universidade de Brasília) e Preceptoria Médica (Hospital Sírio-Libanês). Docente do curso
de Medicina do UNICEUB e da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS);
Membro da Diretoria Executiva da Comissão Distrital de Residência Médica/CNRM/MEC.

Acentuadas nas últimas duas décadas, os Ministérios
da Saúde e da Educação têm formulado políticas destinadas a promover mudanças na formação e na distribuição
geográfica dos profissionais de saúde, repercutindo nas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Medicina (DCN 2001, 2014). Com isso, a Educação
Médica no Brasil vem passando por profundas transformações, resultando em uma proposta de ação estratégica para articular organização dos serviços, as práticas de
saúde, os processos formativos e as práticas pedagógicas.
Contudo, foi o Movimento Sanitarista, nas décadas de
70 e 80, que culminou na Universalidade do direito à saúde, oficializado na Constituição Federal de 1988 com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o grande impulsor
da progressiva reforma curricular dos cursos de graduação
na área da saúde, no caso na área médica, para além dos
saberes técnico-profissionais que não assimilavam as implicações das políticas sociais e das condições de vida e de
trabalho para a saúde.
As discussões permeavam questionamentos aos currículos tecnicistas, denominados “tradicionais”, cujo conhecimento centra-se exclusivamente na figura docente, que
ministra aulas do tipo expositivas com direcionamento às
referências para complementação de conteúdo, cabendo
a memorização do mesmo pelo aluno com objetivo da
avaliação somativa ou classificatória. O currículo, portanto,
dessa forma é classificado como centrado na aquisição de
conhecimentos com avaliação de conteúdo. Este conteúdo, fragmentado dentro do currículo, reproduz os modelos cartesiano-newtoniano do século XIX, representado
em disciplinas, e o exercício das habilidades limita-se a estrutura hospitalar e nos últimos anos de curso.
As reflexões concluíram um esgotamento desse modelo. Baseando-se no desenvolvimento tecnológico, que
permitiu maior acesso a informação e maior produção de
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conteúdos, tornou-se impossível memorização integral de
todo o material que se modifica rapidamente. A separação
entre ciclos: básico e clínico, além do modelo centrado
apenas no binômio saúde-doença individual, também não
respondiam mais as questões sobre o processo de adoeci-

mento atual, a posta transição demográfica e epidemiológica e o questionamento do conceito ampliado de saúde.
Assim, a formação dos profissionais em saúde está sendo constantemente desafiada por uma nova perspectiva
que exige um profissional reflexivo, humanista e integrador.
Desejam-se profissionais críticos, compromissados com as
transformações sociais, científica e tecnicamente competentes para assumir a complexidade do cuidar em Saúde.
Com isso, vários exemplos de Metodologias Ativas de
ensino, embasadas por diversas teorias de aprendizagem
já são utilizadas nos modelos curriculares atuais após as
reformas. Diferente do currículo “tradicional”, os novos currículos utilizam-se de proposta inovadora de organização
curricular em módulos longitudinais e sequenciais. A superação do modelo flexneriano de organização curricular
fragmentado em disciplinas é buscada, neste caso, por
meio da organização dos conteúdos baseado por competências a serem alcançadas, construindo a horizontalidade
no processo de formação em que a busca de resultados de
aprendizagem dirige o processo educacional.
Tomando como exemplo, ao invés da disciplina Reumatologia, sintomas como “febre, inflamação, fadiga, perda de peso...” se tornam campos para cenários ampliados
de aprendizagem por meio de “Aprendizagem Baseada
em Problemas (ABP)”. A lógica é: a partir de um problema,
procura-se sua compreensão, fundamentação e busca de
dados que são analisados e discutidos entre professor e
alunos. Por último, elaboram-se hipóteses para sua solução, que devem ser postas em prática para que sejam comprovadas e validadas. Com isso, estimula-se o raciocínio, as
habilidades intelectuais e a aquisição de conhecimentos.
No entanto, apesar dos arranjos inovadores em colocar
o estudante na centralidade da mudança na educação médica, ao estruturar um modo de ensino dos conteúdos que
escapam da medicina biotecnicista, ou seja, da formação
como somação de informações, esbarram-se em lacunas
como a verticalidade, de certa forma, integradora para o
currículo, e o risco de ser desconsiderado o ato semiotécnico clínico como elemento essencial da medicina e como
seu agente mais caracterizador.
Nesse movimento de reavaliação das mudanças implementadas pelas DCN, as Ligas Acadêmicas acenam como
alicerce pedagógico vertical ao domínio cognitivo horizontalizado do currículo, aliando pilares preconizados pelas
Diretrizes Nacionais Curriculares – Atenção a Saúde, Gestão
em Saúde e Educação em Saúde. As Ligas são associações
científicas constituídas por estudantes, professores universitários e apoiadores, em que se busca aprofundar temas em
uma determinada área da Medicina. Para tanto, as atividades das Ligas Acadêmicas se orientam segundo os princípios do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão.

A LIGA de Reumatologia do UNICEUB - REUMATOLIGA - surgiu em 2016 a partir da iniciativa dos alunos
do ciclo básico do curso de Medicina, ao entrarem em
contato com a sintomatologia ampla e comum às patologias reumáticas, incentivados pela motivação do docente – pesquisador que atua na assistência direta ao
paciente. Sendo assim, a participação do estudante na
LIGA, promove um conhecimento prático, com observação e reflexão de novas práticas e experiências em simulação de situações reais, que se estendem através da
teoria baseada em investigação científica para a própria
construção do conhecimento.
Atualmente a LIGA, sob a coordenação de uma diretoria estudantil própria e motivada, segue com as atividades de ensino através de palestras abertas aos demais
estudantes do curso com debates sobre temas da Reumatologia, ministradas por professores e convidados, entre
eles membros da Sociedade de Reumatologia do DF, com
abordagem apropriada à compreensão dos estudantes
e espaço aberto para as dúvidas. Além disso, estudantes
também participam de projetos de pesquisa voltados
para a reflexão entre as práticas assistenciais e atividades
de iniciação científica no Hospital Regional do Paranoá,
cenário de práticas do Curso de Medicina na SESDF.
A avaliação dessa experiência, que completa 1 ano,
também demonstra que o caminho do aprendizado perpassa as estruturas curriculares, sejam tradicionais ou
inovadoras, sendo que as inter-relações aluno-docente-instituição-comunidade-ciência possam ser capazes de
desencadear uma visão do todo, de rede, de transdisciplinaridade e de interdependência. Ou seja, atividades desenvolvidas com o propósito de ensinar devem ser apreciadas por todos aqueles que dela participam.
“Eu defendo a ideia de que é impossível compreender o
todo sem compreender cada uma das partes, assim como
compreender cada uma das partes sem conhecer o todo.”
(Edgar Morin)
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Guidelines resumidos e comentados

Recomendações EULAR para uso
de métodos de imagem no manejo
clínico da osteoartrite de articulações
periféricas
EULAR recommendations for the use of imaging in the
clinical management of peripheral joint osteoarthritis1

Dra. Ana Paula Gomides
Médica reumatologista.

As informações geradas por inúmeros métodos de
imagem da atualidade, bem como a melhoria dos equipamentos e técnicas podem gerar dúvidas na prática clínica.
Levando em conta a alta prevalência da osteoartrite (OA)
e com o objetivo de produzir informações baseadas em
evidências, o EULAR elaborou um conjunto de recomendações para subsidiar o uso de exames complementares (RX
convencional, tomografia computadorizada, ressonância
nuclear magnética, ultrassonografia e medicina nuclear) no
manejo dessa doença.
Embora já existam várias recomendações sobre o assunto nos ensaios clínicos e conhecimentos práticos que
vêm sendo utilizados há várias décadas, estas são as primeiras recomendações oficiais e baseadas em evidências
de literatura científica.
As orientações foram realizadas por um grupo de profissionais, incluindo reumatologistas, radiologistas e generalistas, além da participação de pacientes, de nove países.
A seguir elaboramos uma síntese das informações mais
relevantes.

Orientações gerais

1. Estas recomendações pertencem apenas à OA sintomática.
2. As anormalidades de imagem da OA são comumente
vistas especialmente com o aumento da idade.
3. Sintomas articulares também são comuns e aumentam
com a idade. Os sintomas nem sempre são causalmente
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relacionados a anormalidades de imagem.
4. A história completa e o exame sempre são necessários
antes de considerar a necessidade de investigações, incluindo imagens.
5. As modalidades modernas de imagem fornecem a capacidade de detectar uma ampla gama de patologia de
tecidos moles, ossos e cartilagem na OA. No entanto, o
aumento da informação fornecida ainda não teve influência na tomada de decisões clínicas.

Uso de métodos de imagem no
diagnóstico de osteoartrite
Recomendação 1:
Os exames de imagem não são necessários para fazer o diagnóstico em pacientes com apresentação típica de OA.
Nível de evidência: III- IV. Grau de concordância: 8,7

Recomendação 2:
Em apresentações atípicas, recomenda-se a imagem para ajudar
a confirmar o diagnóstico de OA e/ou fazer diagnósticos alternativos
ou adicionais.
Nível de evidência: IV. Grau de concordância: 9,6

Uso de métodos de imagem na
monitorização da osteoartrite
Recomendação 3:

Papel dos métodos de imagem no
tratamento da osteoartrite
(procedimentos guiados por imagem)
Recomendação 7:

Não é recomendado o uso rotineiro de exames de imagem no
seguimento da OA.
No entanto, a imagem é recomendada se houver uma progressão
rápida, inesperada, de sintomas ou alterações nas características
clínicas. Nestes casos, os exames podem esclarecer se há relação
com a gravidade da OA ou se trata de um diagnóstico adicional.

A precisão da injeção intra-articular depende de características
da articulação e das habilidades do praticante e a imagem pode melhorar a precisão.
A imagem é particularmente recomendada para as articulações
que são de difícil acesso devido a fatores como o local (por exemplo,
quadril), grau de deformidade e obesidade.

Nível de evidência: III-IV. Grau de concordância: 8,8

Nível de evidência: III-IV. Grau de concordância: 9,4

Lacunas no conhecimento para serem
exploradas em futuras pesquisas

Recomendação 4:

•

Existe uma necessidade de estudos metodologicamente robustos para explorar o valor agregado
da imagem (qualquer modalidade) ao diagnóstico
clínico, ao diagnóstico diferencial ou que prevejam
a resposta a terapias específicas.

•

Qual é a relação custo-benefício da imagem na
prática clínica da osteoartrite?

•

As imagens podem ajudar na identificação de
subgrupos que podem ter diferentes trajetórias e
permitir tratamento direcionado com base nesses
subgrupos?

•

Há necessidade de entendimento se o uso de imagens para medir a resposta à terapia é de benefício
clínico. Isso pode exigir a avaliação de novas tecnologias capazes de detectar sensivelmente a mudança nas estruturas articulares.

•

São necessárias mais pesquisas sobre os benefícios
da imagem em locais de osteoartrite menos estudados, como o pé e o ombro.

•

Especificamente para a osteoartrite do quadril,
qual é o valor agregado do RX com carga?

•

Quais são os benefícios da orientação por métodos de imagens para melhorar a eficácia dos tratamentos?

Se a imagem for necessária, a radiografia convencional (simples)
deve ser usada antes de outras modalidades.
Para fazer diagnósticos adicionais, os tecidos moles são melhor
visualizados pela ultrassonografia ou RNM e parte óssea por TC
ou RNM.
Nível de evidência: III-IV. Grau de concordância: 8,7

Recomendação 5:

A observação da incidência radiográfica correta é importante para
otimizar a detecção de características da OA.
Em particular para o joelho, RX com carga e incidência patelofemoral são recomendadas.
Nível de evidência: III. Grau de concordância: 9,4

Papel dos métodos de imagem
no prognóstico da osteoartrite
Recomendação 6:

De acordo com as evidências atuais, características de imagem
não preveem a resposta de tratamento não cirúrgico e a imagem não
pode ser recomendada para este propósito.
Nível de evidência: II–III. Grau de concordância: 8,7
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A vez e a voz do especialista

Terapia Cognitivo-Comportamental

nas doenças reumáticas
Dra. Maria Cecilia Gomes Pereira Ferreira de Lima

Psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria;
Terapeuta Cognitiva Certificada pela Federação Brasileira de Terapia Cognitiva;
Clínica de Psicologia e Psiquiatria Mental Health, Brasília-DF.

Dra. Lia Silvia Kunzler

Doutoranda da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB;
Mestre em Psicologia da Saúde pela UnB;
Formada em Terapia Cognitiva pelo Beck Institute;
Membro da Academy of Cognitive Therapy (ACT) e da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas;
Psiquiatra da Universidade de Brasília;
Psiquiatra e Terapeuta Cognitiva da Clínica Mental Health.

Doença crônica e emoção

E como fazer no consultório?

A doença crônica está associada ao desajuste psicológico e ao prejuízo da qualidade de vida.1 Com frequência pode ser relacionada, de forma
mais abrupta, a mudanças físicas e fisiológicas, e de forma mais gradual a
declínio das atividades, da vitalidade e das relações sociais e familiares.1
A dor crônica leva ao envolvimento do sistema nervoso central (SNC)
com a desregulação do sistema nervoso autonômico (SNA). O estresse
prolongado afeta a conectividade entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal.2 Segundo Castro et al.,3 a dor crônica está associada a depressão
e a ansiedade em até 70% e 50% dos casos, respectivamente. Os autores
ainda argumentam que a alteração de neurotransmissores na dor crônica
e nesses transtornos mentais é bastante semelhante, o que contribuiria
para os padrões desadaptativos da percepção que aumentam a sensação
de incapacidade e o estresse psicológico. O desajuste psicológico está
associado a alterações das cognições sobre a dor e a comportamentos
consequentes. Assim, o paciente com dor crônica e com sintomas depressivos foca no passado, em tudo que perdeu por causa de sua condição e
o paciente com dor e ansiedade tende a dar mais ênfase à preocupação e
à catastrofização do futuro.
As interpretações que o paciente faz de sua dor crônica e a presença
consequente de emoções em desequilíbrio aumentam a intensidade e a
incapacidade causada pela dor.4 Segundo Vandenberghe, a baixa autoeficácia, a crença de desamparo pessoal e a catastrofização da dor contribuem para o seu difícil controle. 4 O medo associado à dor e à sua piora
e a evitação de comportamentos como consequência podem contribuir
para o aumento da intensidade álgica, para a perda de condicionamento
físico e de capacidades.5 A raiva e os afetos negativos não expressados,
apenas suprimidos, estão associados a piora do controle da dor e até ao
seu aumento.6
O tratamento dos transtornos psiquiátricos e a abordagem das distorções cognitivas e das crenças relativas à dor são importantes alvos
da TCC, tornando-a de extrema relevância.4 Assim como também é o
desenvolvimento da flexibilidade psicológica na qual ocorrem a aceitação da condição dolorosa e o ajuste do comportamento para que seja
compatível com as metas e valores de cada paciente.5 Segundo Zangi
et al.7, pacientes com doenças reumatológicas, com capacidade de regular as próprias emoções negativas e com habilidade de autogestão eficaz,
apresentam melhor funcionamento e mais qualidade de vida.
Concluindo, o manejo das questões psicológicas associadas à dor crônica e a capacidade de regular as emoções são importantes no tratamento de
pacientes com dor crônica.

O profissional que lida com pacientes com quadros crônicos tem grande importância no manejo da dor e na qualidade de vida. Segundo estudo com médicos do Michigan,8 o controle da dor era mais bem-feito em
pacientes homens com dor oncológica ou pós-cirúrgica. Torna-se evidente
a necessidade de profissionais investirem e aprenderem estratégias para
lidar e ajudar pacientes com dor crônica.
O paciente com doença reumática, além de sintomático com dor
e fadiga, por exemplo, pode estar desmoralizado e desesperançoso.9
O profissional também pode estar desesperançoso e frustrado com a cronicidade do quadro, o que pode afetar ainda mais o seu trabalho. Beck10
sugere conferir quem são os pacientes agendados e prestar atenção especial àqueles que geram cognições tais como:
• Ah não, o fulano hoje não!
• Bem que ele poderia faltar!
• Bem que a família poderia simplesmente sumir!
• Eu não tenho mais o que fazer!...
É importante a identificação dos fatores que influenciam a queixa do
paciente, assim como o contexto e as cognições e comportamentos do
profissional de saúde. A abordagem das cognições do profissional e sua
reestruturação pela TCC é essencial para a evolução mais favorável da relação profissional e do quadro crônico do doente. Alguns pensamentos
comuns merecem atenção, tais como:
• Qual é a razão para que algo que parece tão simples seja, em algumas situações, tão difícil de ser colocado em prática?
• É bem mais fácil ser um profissional de saúde quando os pacientes
evoluem bem.
• E se o paciente investir nas queixas e não investir na saúde? Se ele
duvidar que o tratamento prescrito pode trazer alguma melhora?
• Se o paciente diz ter seguido as orientações e não ter melhorado...?
• Se ele não seguir nenhuma orientação...? Se ele se sentir ainda
pior...?
• Se ele buscar ajuda somente quando os sintomas estiverem muito
intensos...? Se o paciente quiser ter todo o tempo do mundo...?
• Se o profissional de saúde não tiver tempo para orientar...?
• O que é que pode ter passado pela cabeça do paciente? Como
é que ele se sente? Quais são outros comportamentos não saudáveis?
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• O que é que pode passar pela cabeça do profissional de saúde?
Como é que ele reage? Como é que ele pode se sentir? E se ele
sentir raiva, desesperança, indiferença? E se ele não avaliar a sua
prática?
Logo, é importante ter atenção aos pensamentos e seu efeito nas
emoções, no comportamento e nos resultados. Se o objetivo é estabelecer uma relação profissional saudável, todas essas questões se tornam
muito relevantes.
A TCC e as Terapias Cognitivas de Terceira Onda oferecem estratégias
que podem ser feitas no consultório de forma rápida e ensinadas ao paciente, tais como a reestruturação cognitiva e a regulação emocional. A prática
regular das habilidades auxilia no aprendizado e na capacidade de usá-las
com facilidade e maestria. O objetivo principal é ajudar o paciente a construir
uma vida que valha a pena ser vivida.11

Terapia Cognitivo-Comportamental
A TCC foi desenvolvida por Aaron Beck na década de 196012 e tem
como premissa que a emoção e o comportamento são determinados
pela maneira como o indivíduo interpreta as situações e não pela situação em si.13 A TCC é descrita como a combinação da reestruturação cognitiva e de técnicas cognitivo-comportamentais. Trata-se de terapia breve,
estruturada, colaborativa e orientada ao presente, na qual é necessário
que o paciente, com a ajuda e orientação do terapeuta, determine objetivos pessoais para a terapia e que evolua com a modificação de crenças
disfuncionais básicas. Os melhores resultados são alcançados quando o
atendimento é estruturado, e o terapeuta ensina habilidades cognitivas
ao paciente.14
Na TCC, o principal objetivo do terapeuta é auxiliar o paciente a se
tornar o seu próprio terapeuta e poder usar as técnicas aprendidas mesmo após o fim da terapia. Em geral, os indivíduos acreditam que cognições, emoções e comportamentos saudáveis são somente compatíveis
com situações favoráveis. Com a TCC, o paciente aprende que, em situações desfavoráveis, as cognições e comportamentos saudáveis podem
prevalecer.
Como a TCC é personalizada e colaborativa, a determinação dos objetivos em terapia é feita de forma cuidadosa para aumentar o seu sucesso. Algumas perguntas são úteis nesse processo:15
• Os objetivos envolvem mudanças em relação a mim mesmo?
• Os objetivos envolvem mudanças que estão sob meu controle?
• Os objetivos são realistas?
• Quais são os pequenos passos que mostram que eu estou progredindo?
• O que precisa ser feito para que o objetivo seja finalizado?
• Quantas semanas ou meses serão necessários para que o objetivo
seja alcançado?
• Se este fosse o objetivo de meu amigo, qual seria o meu conselho
para ele fazer primeiro?
• O que seria diferente em minha vida?
Em situações de percepção de desequilíbrio na emoção, a TCC trabalha com a reestruturação dos pensamentos, através da identificação
do que passa pela cabeça do paciente, e não do que passa pela cabeça
do terapeuta. A distorção cognitiva é reestruturada em um pensamento
ponderado e saudável. A reestruturação cognitiva favorece o equilíbrio
na emoção, desde que faça sentido para o paciente.11 E o uso de cartões-lembretes é amplo, para que a reestruturação feita no consultório
seja acessada e relembrada em momentos de emoção em desequilíbrio.12,16,17
A reestruturação cognitiva da TCC está associada à regulação pré-frontal top down do sistema límbico, o que não ocorre tão eficazmente em
pacientes com transtornos psiquiátricos tais como depressão.18 Segundo
os autores, a tentativa de usar técnicas cognitivas pode a levar a disforia,
ruminação e perpetuação do humor. Nesses pacientes, o uso de estratégias tais como Mindfulness ou Atenção Plena (AP), que não dependem de
avaliação cognitiva e ativam as áreas de processamento sensorial (ínsula e
cíngulo anterior), se mostra eficaz.18 Em pacientes com artrite reumatoide
com histórico de depressão, o uso de AP foi mais eficaz do que a TCC nas
medidas de humor e funcionalidade física.19
As Terapias Cognitivas de Terceira Onda que integram várias modalidades terapêuticas à TCC incluem a atenção plena, a regulação emocional, a aceitação e o compromisso, a compaixão, entre outras.

Regulação emocional
A Regulação Emocional (RE) é o processo pelo qual o indivíduo influencia as emoções que tem, quando e como as experimenta e como as
expressa.20 Segundo o autor, esses processos podem ser automáticos ou
controlados, inconscientes ou conscientes, e podem afetar mais de um
dos componentes da emoção (como por exemplo o início da emoção e
a resposta a ela). A RE leva a um estado no qual há funcionamento social
adequado e a busca por metas pessoais se torna possível.21
Do ponto de vista neurobiológico, a RE está associada à atividade
do córtex pré-frontal e à diminuição da atividade da amígdala.21 Ocorre,
segundo Gross,20 comunicação bidirecional entre o sistema límbico e o
córtex pré-frontal, permitindo atitudes mais racionais e menos passivas
ou impulsivas, como resposta às emoções.
O ajuste à doença crônica é processo que se dá ao longo do tempo e é
heterogêneo, variando de paciente para paciente.1 O treinamento da RE em
pacientes com dor crônica está associado a melhor percepção das emoções
e a estratégias menos passivas para lidar com a dor.2 A ausência da capacidade de RE está relacionada a prejuízo do bem-estar e à psicopatologia.22
As estratégias descritas para se obter a RE são a expressão emocional,
a seleção e modificação da situação, a mudança ou reestruturação cognitiva, o uso do viés atencional e até a seleção e modulação da resposta.20,21
A supressão, no entanto, é considerada estratégia desadaptativa por não
diminuir a experiência negativa, e ainda aumentar ruminações e ter efeitos negativos sobre a memória.23 A supressão da raiva em um grupo de
pacientes com lombalgia crônica foi associada a mais sintomas álgicos.6

Manejo da emoção negativa
As estratégias de RE são bastante simples, porém requerem prática
frequente para serem assimiladas e incorporadas ao funcionamento do
paciente.24 Segunda Linehan, o primeiro passo para a RE é identificação
da emoção negativa que está associada ao sofrimento.24 No entanto, ficar
ruminando o pensamento ou revivendo a emoção não traz alívio e pode
até aumentar a intensidade da emoção original.20,21 Faz-se necessária a
busca ativa da RE, em vez da tentativa de supressão emocional.21
No seu trabalho com Terapia Comportamental Dialética (TCD),
Linehan24 descreve estratégias de RE a serem ensinadas ativamente para
pacientes com sofrimento psíquico intenso e crônico:

A. Distração
Segundo Linehan,24 a distração serve para diminuir o contato com
os estímulos emocionais e para mudar a resposta à emoção em alguns
casos. Várias estratégias podem ser empregadas, entre elas:
1. Engajar-se em atividade vigorosa ou que exija atenção (atividade
física, tarefas domésticas, quebra-cabeça, etc.).
2. Colaborar (implicar-se com os demais).
3. Distrair-se com outros pensamentos (lembrar de eventos e fatos
positivos).
4. Gerar emoções positivas (com memória, imaginação ou ações).
Cada paciente é encorajado a ter suas próprias estratégias de distração personalizadas que possam ser usadas em momentos difíceis, de
emoção negativa intensa.

B. Acalmar-se usando os cinco sentidos
O uso dos sentidos, apesar de parecer óbvio, precisa ser relembrado
e programado por ter efeito autotranquilizador intenso.24
1. VISÃO (os ipês em Brasília)
2. AUDIÇÃO (música, mantras)
3. OLFATO (flores, chás, perfumes, etc.)
4. PALADAR (conceito de ‘confort food’)
5. TATO (banho morno, cama fofa, etc.)
Traz a pessoa para o presente e permite que o sofrimento e a emoção
negativa passem aos poucos.

C. Atenção plena
É a consciência que ocorre quando se presta atenção para o que está
acontecendo no momento, sem julgamento.9 Dentre as várias estratégias
que podem ser aprendidas estão:
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A vez e a voz do especialista
1. As pequenas pausas para focar no aqui e no agora, durando três
minutos, que podem diminuir o sofrimento psíquico.25
2. E a varredura corporal com relaxamento.9

Promoção do autocuidado e do bem-estar
A Terapia Comportamental Dialética (TCD) é uma das Terapias Cognitivas de Terceira Onda desenvolvida para tratar pacientes com grave
dor/sofrimento psíquico crônico com comportamento suicida. É uma
terapia que usa o conceito de dialética, que engloba a necessidade de
aceitar os pacientes tais como são dentro de um contexto no qual se
tenta ensiná-los a mudar.11 Assim, o profissional valida a dor do paciente (que é real), mas busca mobilizá-lo para a mudança (rumo à vida que
valha a pena, com mais qualidade). Estes conceitos, apesar de originalmente serem usados para sofrimento psíquico, podem ser adaptados
para dor crônica.
Entre as habilidades ensinadas na TCD estão a promoção do autocuidado e do bem-estar (do paciente e do próprio profissional de
saúde). O acrônimo abaixo ressalta as principais áreas a ser avaliadas e
observadas no dia a dia.24
P à atenção a Prescrição e consultas
L à Listar seus recursos e usá-los!
E à (Eat) esforçar-se para comer de forma saudável e regular
A à atenção ao uso de Álcool e drogas
S à Sono (7 a 10 horas) com higiene do sono
E à Exercícios físicos adequados à realidade
Dà Diariamente observar esses passos!

Ativação Comportamental
A Ativação Comportamental (AC) é uma abordagem psicossocial
desenvolvida na década de 1970 e 1980 que se baseia na premissa de
que os problemas das pessoas vulneráveis e a resposta que dão aos problemas reduzem a sua capacidade de terem gratificações positivas do
ambiente.26 Segundo Fredrickson,27 cultivar emoções positivas aumenta
a resiliência e ajuda a preparação para tempos difíceis.
A AC inclui estratégias para diminuir evitação e aumentar experiências positivas que melhorem a qualidade de vida,26 dentre elas:
• Ajudar a resgatar atividades prazerosas usando dados históricos do
paciente (o que gostava no passado);
• Adaptar as atividades à realidade do paciente;
• Focar no presente e no que pode ser feito agora;
• Experimentar e vencer a resistência;
• Estar atento a pequenas mudanças “just noticeable changes”.10
Ajudar o paciente a resgatar emoções positivas e prazer na sua rotina
não é tarefa fácil, requer paciência tanto do paciente quanto do profissional de saúde. Segundo Fairburn,28 no seu trabalho com transtornos
alimentares crônicos com severo sofrimento e prejuízo da qualidade de
vida, a ativação comportamental é mais eficaz quando inclui atividades
que envolvam outras pessoas. Segundo o autor, esta estratégia aumenta
o compromisso e o envolvimento do paciente na atividade.

Relato de caso
Maria de Lourdes tem 55 anos e é uma professora aposentada. Ela
se queixa de dor em vários pontos do corpo e se sente incompreendida,
pois a doença não causa nada que seja visível pelas outras pessoas. Ela já
consultou vários reumatologistas e foi encaminhada para uma avaliação
psiquiátrica, o que ela se nega “por não ser doida”. Foi atendida por vários
fisioterapeutas, sem êxito.
Maria acredita que seus sintomas foram causados pelo trabalho. Ela
lecionava no ensino médio, em uma escola distante de sua residência.
Ela culpa também seu ex-marido, que ela descreve como “alcoólatra e
mulherengo”. Por ter um marido ausente, além das dificuldades relacionadas ao trabalho, Maria se sentia sobrecarregada com as tarefas de
casa e com os cuidados com seus três filhos. Ela diz que “se livrou do
marido e agora só falta se livrar da doença”.
Ela agendou consulta com outro reumatologista, Dr. João, por insistir que “alguém precisa encontrar a solução para o seu quadro de fibromialgia. Além de acabar com sua dor, resolver seu cansaço e fazer com
que as pessoas compreendam que ela sofre muito”. Dr. João trabalha
na mesma clínica que a Dra. Bárbara, a médica assistente anterior, que
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quando viu Maria na recepção sentiu desesperança e uma certa irritabilidade.
Quando acompanhada por Bárbara, em uma consulta Maria tomava
a decisão de parar de reclamar, de praticar atividade física com supervisão, cuidar da alimentação e seguir as orientações médicas. Porém, ao
retornar para nova consulta, Maria continuava reclamando sem parar,
passando a maior parte do tempo assistindo a seriados na televisão, descuidando da alimentação, com consequente aumento de peso e questionando a conduta terapêutica da médica. Bárbara ficou aliviada ao saber
que a consulta estava marcada com João e avisou que ele se preparasse
e tivesse muita paciência.
Durante a anamnese, João conseguiu identificar alguns fatores que
podem estar mantendo as dificuldades e as queixas. Ele explicou para
Maria que as emoções em desequilíbrio influenciam negativamente os
pensamentos e comportamentos e que pensamentos e comportamentos saudáveis influenciam positivamente as emoções. Ele utilizou algumas sugestões contidas no exemplo com as seis etapas da Técnica Pense
Saudável, adaptada para queixa de dor crônica.

Aplicação da técnica “Pense saudável e sinta a diferença”
Apresentamos o relato do caso com a aplicação da técnica Pense
Saudável e Sinta a Diferença. A dificuldade dos pacientes colocarem
em prática suas decisões saudáveis fez com que a técnica apresentasse não somente a reestruturação cognitiva, mas também a aceitação, a regulação das emoções em desequilíbrio, a compreensão
dos efeitos negativos de algumas situações difíceis enfrentadas no
passado, a tomada de decisão, a aplicação de resumos em forma de
cartões de enfrentamento e a valorização de qualidades pessoais e
de conquistas.
Tem em sua fundamentação conceitos da terapia cognitivo-comportamental, tomada de decisão e qualidade de vida. Sua sistematização se iniciou em 2006 e vem sendo aprimorada.17,29-34 Está disponível
como aplicativo para download na Apple Store e Google Play, sob o nome
de “Think Healthy”, para dispositivos móveis, possuindo versões em português e em inglês. O aplicativo é composto por cinco partes: “novo
abacate; 24 exemplos variados; meus abacates; cartões de enfrentamento; sinta-se melhor; e como usar”. As mesmas partes compõem a
versão em inglês.
Utiliza a figura dos abacates cinza e verde. Tem o objetivo de transformar pensamentos, emoções e comportamentos não saudáveis em
pensamentos, emoções e comportamentos saudáveis, com consequente
melhora da qualidade de vida. É didaticamente dividida em seis etapas.
Dr. João conhece o conteúdo das etapas detalhadas a seguir. Utilizou o
que considerou mais relevante, de forma breve, e que estão destacadas
nos diálogos entre ele e sua paciente (em vinhetas ou in box).

Etapa 1: Dificuldades e queixas – o ponto de partida
O desequilíbrio emocional mantém pensamentos e comportamentos não saudáveis, que não resolvem o problema – “uma ideia fixa batendo na mesma tecla”. Esta etapa está do lado cinza (distorcido) da técnica.
Como em uma equação matemática de soma:

(Emoção em desequilíbrio)
+ (pensamento não saudável)
= (comportamento indesejado)

Dr. João: O que a senhora tem feito tem melhorado ou piorado a situação?
Maria: Com sua pergunta, me dou conta de que como sinto dor com muita frequência, só penso na dor. Cada vez mais as pessoas estão se afastando de mim.
Dr. João: Como é que a senhora tem se sentido?
Maria: Tenho me sentido cada vez pior, triste, desanimada e irritada.
Dr. João: Quando a senhora se sente assim, o que é que passa pela sua cabeça?
Maria: Se eu parar de me queixar, as pessoas esquecerão que eu estou
sofrendo.
Dr. João: Sentindo mal e pensando assim, qual tem sido a consequência?
Maria: Reclamo da dor o tempo todo para que alguém encontre uma solução para o meu problema.

Etapa 2: Uma alternativa saudável para aprender a
lidar com a dor
(Aceitação da emoção e da situação)
+ (pensamento saudável e ponderado)
= (comportamento desejado e saudável)

Assim como a Etapa 1, no lado cinza e não saudável da técnica, é representada por uma equação de soma, a Etapa 2, no lado verde e saudável da
técnica, também. A qualidade dos itens muda.
Dr. João: Em geral, as pessoas ficam incomodadas quando falo sobre a importância de aceitar a doença para que possamos seguir com o tratamento.
Pode ser uma frase como “eu tenho uma doença e preciso fazer algo para
lidar com ela”. O que poderia representar a aceitação?
Maria: Sentir dor é muito ruim, mesmo! Sentir raiva é natural!
Dr. João: Exatamente. E qual poderia ser um pensamento “calmante”?
Maria: Se eu aceitar a dor, eu posso encontrar alternativas para me sentir
melhor. Se eu praticar atividade física direitinho, a dor pode melhorar.
Dr. João: Pensando assim, quais seriam boas consequências?
Maria: Buscar outras alternativas, aprender a lidar e a conviver com a dor.
Com isso, eu passarei a viver com mais qualidade.
Ressaltamos que aceitar não significa concordar ou apreciar o que
está acontecendo. Ao aceitar, aumentam as chances de buscar opções
saudáveis. Em geral, as pessoas chegam à Etapa 2, naturalmente, conseguindo lidar com as dificuldades e adversidades do dia a dia. Colocam um
“ponto final na equação” e seguem em frente.

Etapa 3: Fatores que mantêm as queixas e as
dificuldades
..., MAS quando a emoção está
desequilibrada e/ou as marcas deixadas por situações
difíceis do passado são relembradas e revividas, o
problema se mantém...
Porém, em alguns casos, emoções em desequilíbrio acionam constantemente pensamentos não saudáveis e comportamentos indesejáveis. Com isso, não é colocado o “ponto final na equação”, sendo colocada
uma “vírgula” após o raciocínio saudável. Ao colocar a vírgula, volta-se
para o problema e cada vez mais pensamentos e comportamentos são
desequilibrados pela emoção negativa (mas..., e se eu não..., e se ninguém me compreender...).
O mesmo pode acontecer quando o problema atual está relacionado com situações difíceis do passado. A situação é relembrada e revivida, o que mantém o paciente no passado ou no futuro, e não no
presente.
Dr. João: Realmente parece fácil ficar bem. Mas o que é que a senhora volta
a pensar quando não consegue ficar no lado saudável?
Maria: ..., mas eu tenho sentido a mesma frustração da época em que tentei
que meu marido parasse de abusar de bebida alcoólica.
Dr. João: Ficar sentindo isso e pensando assim faz bem?
Maria: ..., mas é que eu tenho revivido a sensação de impotência da época
em que não consegui que meu marido mudasse. Fico com raiva por ver que
a doença está fora do meu controle.
Dr. João: Acreditar nisso ajuda ou atrapalha?
Maria: ..., mas se eu quero lutar contra a dor, então eu não posso aceitá-la já
que é muito injusto o que eu sinto. Se eu continuar reclamando, as pessoas
entenderão como é difícil viver com dor...

Em muitos casos, as pessoas não percebem que estão focadas no
problema e que isso está fazendo mal e que pode estar prejudicando o
trabalho, o estudo, o relacionamento com as pessoas e os cuidados com
a saúde.
Com frequência, ao ajudarmos o paciente a perceber que ele está preso
aos problemas, ele afirma que não consegue parar de pensar e que o pensamento é mais forte do que ele.
Torna-se importante explicar que é difícil manter um padrão saudável quando as emoções se desequilibram, mas não é impossível sair dessa
armadilha. Em nenhum momento dizemos para o paciente que ele deve
fazer de conta que está tudo bem ou que seu problema é menos importante do que o das outras pessoas. Devido à emoção em desequilíbrio, o
paciente acredita que seu problema é o maior problema que existe.
Até aqui, por um lado, a emoção em desequilíbrio faz com que o paciente mantenha as queixas por valorizar as desvantagens de parar de reclamar (... as pessoas esquecem que eu estou sofrendo e param de procurar
uma solução para o meu problema...). As queixas também são mantidas
pelas vantagens de reclamar (... as pessoas entenderão o meu sofrimento
e farão o possível e o impossível para encontrar uma solução...). Isso caracteriza a tomada de decisão baseada na emoção, mantendo as dificuldades.

Etapas 4 e 5: Tomada de decisão menos emocional e
mais racional
Por outro lado, para mudar um padrão de pensamento e de comportamento indesejados, o paciente precisa ser auxiliado a identificar e
valorizar as desvantagens do comportamento não saudável – reclamar
constantemente (... as pessoas se afastam, a dor fica cada vez pior...) e
as vantagens do comportamento saudável – aprender a lidar com a dor
(... aproveitar melhor o meu tempo, ser mais agradável...).
Maria foi perguntada sobre as desvantagens das queixas e das vantagens de aprender a lidar com a dor (Etapas 4 e 5).

Etapa 4: Desvantagens de ficar no “abacate cinza” –
lado não saudável
Identificar e valorizar as desvantagens
de reclamar da dor

Dr. João: Pelo que conversamos até agora, falar somente sobre a dor e
relembrar e reviver situações difíceis do seu passado causam mais
problemas. Para melhorar, uma pergunta é muito importante: “Na sua vida,
quais são as desvantagens de continuar se queixando e falando somente
sobre a dor?”
Maria: A dor é cada vez mais importante; prejuízo em minha vida; sinto mais
raiva, tensão e ansiedade; as pessoas perdem a paciência e me evitam; eu
sou uma chata.

Etapa 5: Vantagens de “investir no abacate verde” –
lado saudável

Identificar e valorizar as desvantagens
de aprender a lidar com a dor
Dr. João: Para começar a lidar com a dor, quando a senhora se sentir mal e
pensar em reclamar novamente, é importante lembrar das desvantagens de
reclamar. A mudança lhe dará mais leveza. Algo muito importante também é
valorizar as vantagens de aceitar a doença e fazer alguma coisa mais saudável.
Quais seriam, para a senhora, as vantagens de mudar seu comportamento?
Maria: Dar importância a outras coisas; ser agradável; parar de me queixar,
por entender que as pessoas não têm como resolver a minha dor e, assim,
melhorar o relacionamento com as pessoas.
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A vez e a voz do especialista
Etapa 6: Lembretes para equilibrar as emoções em
desequilíbrio
Resumo do exercício e construção dos
cartões de enfrentamento

Nos momentos difíceis e no dia a dia, torna-se difícil lembrar de todas as etapas da técnica. Deve ser utilizado o resumo do que é abordado e pode ser utilizado nos cartões de enfrentamento. Pensamentos e
imagens saudáveis e/ou estratégias de comportamento para lidar com
as situações difíceis e com as emoções em desequilíbrio podem ser utilizados para retomar o equilíbrio. Ao enfrentar uma dificuldade, as mensagens devem ser lembradas. Para armazenar as mensagens, podem ser
utilizados o bloco de notas no celular e mensagens de voz. As mensagens
também podem ser usadas como fundo de tela.

Considerações finais
A TCC e a RE são úteis e importantes no manejo de pacientes crônicos
com dor e outros sintomas associados. O uso da reestruturação cognitiva
da TCC pode modificar pensamentos e crenças que perpetuam emoções
e comportamentos e contribuem para a evolução negativa de muitos
pacientes. A reestruturação cognitiva é benéfica tanto para os pacientes
quanto para os profissionais que lidam com quadros crônicos.
O profissional pode auxiliar o paciente a perceber as desvantagens de
focar na doença e as vantagens de aprender a lidar com ela. Dentre as estratégias que podem ser usadas com certa facilidade no consultório estão a
reestruturação cognitiva com uso de cartões-lembretes; a validação do sofrimento com encorajamento à mudança para comportamentos saudáveis;
o envolvimento e a proatividade do paciente no seu tratamento a fim de
resgatar emoções positivas e uma vida que valha a pena ser vivida, apesar
da doença crônica. O foco no presente e o manejo das emoções negativas,
assim como a promoção de autocuidado e a valorização das pequenas mudanças e melhoras podem ajudar a melhorar a qualidade de vida desses
pacientes, assim como o manejo da dor e dos outros sintomas.
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Desvantagens

Vantagens

Desvantagens

Vantagens

Doença/Dificuldade

Saúde/Bem-estar

Doença/Dificuldade

Saúde/Bem-estar

Problema,

alternativa.

1

Problema,

2

1

Sentir dor é muito ruim, mesmo!
+ Se eu aceitar a dor, eu posso encontrar alternativas
para me sentir melhor._____
= Eu busco outras alternativas e aprendo a lidar e
a conviver com a dor. Com isso, eu passarei a viver
com mais qualidade.

Sentir dor com muita frequência.
+ Se eu paro de me queixar, então as pessoas
esquecem que eu estou sofrendo.
= Reclamar da dor para que alguém encontre uma
solução para o meu caso.

Emoção

Emoção

Razão

3

3

Então, para investir na saúde:
A - Desvantagens de viver em função da dor: a dor torna-se
a coisa mais importante; prejuízo em minha vida; sinto mais
raiva, tensão e ansiedade; as pessoas perdem a paciência
e me evitam; eu sou uma chata.

5

6

B – Vantagens de tirar o foco da dor: dar importância a outras
coisas; melhorar a autoestima e a autoconfiança; ser agradável,
parar de me queixar e ser a vítima e, assim, melhorar o
relacionamento com as pessoas.

Razão

Emoção

4

MAS se eu quero lutar contra a dor, então eu não
posso aceitá-la, já que é muito injusto o que eu sinto.
Se eu continuar reclamando, as pessoas entenderão
como é difícil viver com dor.

Aceitar a SITUAÇÃO e a EMOÇÃO
+ PENSAMENTO saudável_______
= COMPORTAMENTO desejado

EMOÇÃO em desequilíbrio
+ PENSAMENTO não saudável
= COMPORTAMENTO indesejado

Razão

Emoção

alternativa.

2

C – Se eu aceitar a dor e mudar de foco,
eu me sentirei melhor e não pior.
D – A opção é minha: ao sentir dor eu posso fazer com que ela
seja um punhado de sal em uma xícara ou em um lago.

Figura 1. Pense saudável na dor crônica.

MAS o problema se mantém quando...
o pensamento e o comportamento não saudáveis são
acionados novamente pela emoção em desequilíbrio
e/ou pelas marcas deixadas pelas situações difíceis
do passado.

Razão
4
Então, para passar menos tempo no
abacate cinza, eu devo fazer uma lista das desvantagens de
permanecer no “abacate cinza” – desvantagens de focar
somente no problema e não buscar alternativas

5

6

E para passar mais tempo no abacate verde, eu devo fazer
uma lista das vantagens de investir no “abacate verde” –
apesar do problema, aceitá-lo, aprender a lidar com ele e
buscar alternativas

Concluindo – cinza ou verde?
# O que é que eu diria para um amigo pensar e fazer
e como é que ele se sentiria?
# Se o meu objetivo é ser saudável, o que é melhor pensar
e fazer agora e como é que eu me sentirei?

Figura 2. Orientações para o preenchimento.
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Se o meu objetivo é investir em minha saúde física e mental, então...
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1

2
__________________________________

__________________________________

+ _____________________________

+ _____________________________

= _____________________________

= _____________________________

Emoção

Razão

Emoção
3

Razão
4

Mas o problema se mantém quando...

Desvantagens de ficar no “abacate cinza”:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

5

6
Vantagens de investir no “abacate verde”:
_____________________________________

Concluindo
# _________________________________

2. Recomendações da sociedade brasileira de reumatologia para diagnóstico
e tratamento da febre chikungunya
Press release em:
http://www.reumatologia.org.br/www/wp-content/uploads/2017
3. 2016 American college of rheumatology/european league against rheumatism criteria for minimal, moderate, and major clinical response in adult
dermatomyositis and polymyositis: an international myositis assessment
and clinical studies group/paediatric rheumatology international trials organisation collaborative initiative.
Publicado simultaneamente:
Arthritis & Rheumatology 2017; 69: 898 - 910
Annals of the Rheumatic Diseases 2017; 76 (5): 792 - 801
4. 2016 American college of rheumatology/european league against rheumatism classification criteria for primary sjögren’s syndrome: a consensus and
data-driven methodology involving three international patient cohorts.
Publicado simultaneamente:
Annals of the Rheumatic Diseases 2017; 76 (1) :9-16
Arthritis & Rheumatology 2017; 69:35 - 45

_____________________________________

_____________________________________

# _________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Figura 3. Exercício em branco.

1. Eular recommendations for women’s health and the management of family
planning, assisted reproduction, pregnancy and menopause in patients with
systemic lupus erythematosus and/or antiphospholipid syndrome.
Annals of the Rheumatic Diseases, 2017. 76 (3): 476 - 485

5. 2016 Update of the asas-eular management recommendations for axial
spondyloarthritis
Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-210770 Published Online
First 13 January 2017
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Ponto de vista

Remissão livre de tratamento em
pacientes com artrite reumatoide
Dr. Boris Cruz

Médico Reumatologista;
Coordenador do Serviço de Reumatologia do Hospital Vera Cruz. Belo Horizonte-MG.

Nas últimas décadas, nós reumatologistas presenciamos
a grande mudança na evolução de doenças reumáticas. Outrora inexoravelmente incapacitante, a artrite reumatoide é
hoje passível de controle e estratégias mais adequadas de
diagnóstico e tratamento podem levar a doença à remissão.
Neste novo contexto, passa a ser necessária a discussão de
como lidar com pacientes que encontram-se em remissão
sustentada, incluindo a suspensão progressiva de medicamentos biológicos e mesmo sintéticos.
É possível reduzir e suspender medicamentos sintéticos
e biológicos de uma maneira segura?
Existem preditores para nos orientar?
É possível alcançar a cura da artrite reumatoide no seu
vero sentido?
Estas são perguntas que passaram a ser plausíveis na
prática clínica e estímulo para uma série de estudos. Outro
importante aspecto a ser considerado nesta discussão é o
custo financeiro do tratamento. A possibilidade de mitigar
gastos com redução da dose ou suspensão de tratamentos
onerosos como agentes biológicos é valiosa.
Estudos observacionais e de coorte demostram que em
determinados contextos - como artrite precoce abordada
com estratégia de “tight control” - até 40% dos pacientes podem evoluir com remissão sustentada livre de tratamento.
Dentre os preditores descritos em diferentes estudos, estão:
• diagnóstico precoce e pronto início do tratamento
• remissão realmente sustentada nos últimos meses (ou
anos) do tratamento
• “remissão profunda” ou seja, índices de atividade de
doença aquém do limite entendido como remissão clínica
• ausência de sinais clínicos, laboratoriais e de imagem
de inflamação quando da avaliação da retirada do tratamento.
Ocorre que nenhum destes parâmetros são discriminativos o suficiente. Uma parcela significativa de pacientes descritos como em remissão clínica através de índices
compostos de atividade de doença tem inflamação residual. Assim, a tomada de decisão quanto à suspensão do
tratamento de um paciente que está bem deve ser compartilhada entre ele e seu médico e incluir não só a sensibilidade do médico mas também valores e expectativas do
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próprio paciente. Alguns pacientes podem se sentir mais
desconfortáveis com tratamentos prolongados. Outros pacientes podem preferir não correr risco de recidiva de uma
doença que tenha se apresentado mais grave.
É importante salientar que em pacientes que têm remissão sustentada e se decida pela redução progressiva ou
suspensão de tratamentos, faz-se necessária a monitorização frequente da evolução clínica, para detecção o quanto
antes de eventual recidiva e pronto ajuste do tratamento.
Quanto a suspensão de medicamentos biológicos, discutem-se as possibilidades de redução da dose ou aumento do intervalo entre aplicações, mas não existe estratégia
definitiva. De uma maneira geral, especialistas entendem
que em pacientes que têm remissão sustentada e se decida pela suspensão do tratamento, deve-se primeiramente reduzir e suspender o agente biológico e, somente se
mantida a remissão, progredir redução e suspensão de
medicamentos modificadores de doença sintéticos. Estes
pacientes devem estar idealmente sem corticoide.
A maior parte dos pacientes que têm redução progressiva do tratamento poderá evoluir com recidiva. Diferentes
estudos demonstram que a retomada do tratamento anterior é segura e eficaz. Entretanto, há casos em que a resposta à retomada do tratamento outrora eficaz pode não
se repetir. O paciente deve estar informado a este respeito.
Ainda que não existam preditores definitivos ou diretrizes específicas a remissão livre de tratamento já é possível em parte considerável dos pacientes. É preciso avançar
em pesquisas que apontem a estratégia mais adequada
para se alcançar este objetivo. Assim, poderemos entender melhor a diferença entre supressão da inflamação com
tratamento contínuo ou, como uma imagem em horizonte
próximo, a cura propriamente dita da artrite reumatoide.

Leitura sugerida
1. Nay G, van Vollenhoven RF. Sustained biologic-free and drug-free remission in
rheumatoid arthritis, where are we now? Arthritis Res Ther. 2015;17:181.
2. Aga AB, Lie E, Uhlig T et al. Time trends in disease activity, response and remission
rates in rheumatoid arthritis during the past decade: results from the NOR-DMARD study
2000-2010. Ann Rheum Dis. 2015;74:381-8.
3. Georg Schett, Paul Emery et al. Tapering biologic and conventional DMARD therapy
in rheumatoid arthritis: current evidence and future directions. Ann Rheum Dis.
2016;75:1428-37.

Caso clínico

Artrite gonocócica em paciente com HIV
Dra. Carolina Rocha
Reumatologista do DF.

Paciente de 37 anos, sexo feminino, previamente hígida, casada. Em fevereiro/2016 iniciou com febre termometrada de 38ºC (em torno de três a
quatro episódios/dia), calafrios, cefaleia holocraniana de forte intensidade
durante dois dias e no terceiro dia evoluiu com poliartrite generalizada. Associada ao quadro, presença de vesículas nas mãos e tornozelos. No quinto
dia de evolução a paciente procurou o serviço de emergência.
Ao exame físico: presença de vesículas nas mãos, no quarto quirodáctilo da mão direita, quinto quirodáctilo da mão esquerda e no maléolo lateral
do tornozelo direito e artrite nos punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, 1,
2, 3, 4, 5 metacarpofalangeanas da mão direita e 2 e 3 metacarpofalangeanas da mão esquerda. Realizou exames para investigação de infecção: tomografia de tórax, seios da face e abdome total: sem alterações, apenas
presença de linfonodomegalias reacionais na região das veias ilíacas na tomografia computadorizada de abdome total com contraste.Exames laboratoriais: hemograma: presença de anemia crônica e elevação importante
das provas de atividade inflamatória; VHS: 120 (VR: até 15 mm) e PCR: 2,5
(VR: < 1,0). Pela persistência da febre termometrada de 38ºC, realizou ecotransesofágico: dentro dos padrões da normalidade.
Solicitada avaliação da reumatologia: hemoculturas, urocultura, FAN,
fator reumatoide, sorologias (IgM/IgG): herpes, CMV, Epstein-Barr, HTLV,
parvovírus, dengue, zika, Chikungunya, Chlamydia trachomatis, VDRL, hepatites B, C e HIV, estudo do ferro, eletroforese de proteínas. Enquanto
aguardava o resultado dos exames descritos anteriormente, optado por
se iniciar antibiótico empírico: piperacilina-tazobactam (dose de 4,5 g de
6/6 horas).
Após 24 horas do início do antibiótico, a paciente apresentou melhora significativa da febre e da poliartrite, sendo aventada hipótese de infecção. Os resultados de todos os exames foram negativos, com exceção
da sorologia para HIV, que foi reagente. Foi repetida a sorologia e confirmada por Western blot, também reagente.

Avaliação conjunta da infectologia e da ginecologia realizou citologia cervical (Papanicolaou): presença de Neisseria gonorrhoeae.
Sendo assim, foi confirmado o diagnóstico final de HIV associado
a artrite gonocócica. Optou-se por trocar o antibiótico para ceftriaxona
(estava em uso de piperacilina-tazobactam). Atualmente a paciente vem
sendo acompanhada pela infectologia, em uso de terapia antirretroviral,
e com a psiquiatria (paciente adquiriu HIV do esposo).

Comentários

Na artrite gonocócica há geralmente poliartrite migratória e/ou tenossinovite nas mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos. As lesões cutâneas são evidenciadas em 50% dos pacientes e ocorrem em tronco, extremidades e região palmoplantar – quadro clínico compatível ao caso clínico
(exame físico com poliartrite e presença de vesículas). Convém mencionar
que a artrite gonocócica é uma manifestação clínica rara no HIV.
Este caso clínico reforça que a reumatologia é uma especialidade essencialmente clínica e há necessidade de investigação dos diversos diagnósticos diferenciais (infecções virais, bacterianas, doenças reumatológicas, entre outras); sendo assim, constitui um desafio constante na prática
clínica diária do reumatologista.
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Errata: Na segunda edição da Revista Capital Reumato (n. 2, jun-ago) publicamos um caso clínico de síndrome de Poland
sem as respectivas fotos. Por se tratar de patologia rara e interessante, resolvemos reproduzir de forma completa neste número.
Pedimos desculpas à querida autora Dra. Hellen de Carvalho e agradecemos suas contribuições para esta revista.

Artropatia na síndrome de Poland
Dra. Hellen de Carvalho
Médica reumatologista.

Homem, 17 anos, foi encaminhado ao nosso serviço com aumento de volume de IFP (interfalangeana proximal) e IFD (interfalangeana distal) sem dor, sob suspeita de artrite reumatoide. Ele não
praticava esportes e negou trauma. Não havia história familiar de alterações semelhantes, mas um
parente próximo apresentava deformidade congênita da parede torácica esquerda. Ao exame físico
observamos aumento de volume de IFP e IFD unilateral sem flogose, com perda funcional da extensão dos dedos. A caixa torácica apresentava-se atrofiada pela ausência dos músculos peitoral maior e
menor. O mamilo ipsilateral era hipoplásico e deslocado para cima.

Comentários

Em 1841, Poland descreveu a ausência congênita dos músculos peitorais maior e menor associada a sindactilia. Esta síndrome geralmente envolve a parede torácica e as mamas com severidade
variável. Deformidades nas mãos são frequentes e podem incluir hipoplasia, braquidactilia e dedos
fusionados - sindactilia. Deformidade em gancho - ectromelia - é rara.
A síndrome de Poland está presente desde o nascimento na incidência de 1/30.000. A etiologia é
desconhecida, mas hipoplasia da artéria subclávia ipsilateral é uma hipótese provável. Existe associação da síndrome com leucemia, linfoma, tumor de Wilms, assim como deficiência de linfócitos B, com
valores normais de imunoglobulinas séricas. Intervenções cirúrgicas podem ser consideradas no caso
de déficit funcional severo ou em mulheres por motivos estéticos.

Referências
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Reumato do bem

Homenagem
Dra. Isadora Jochins
Reumatologista do DF.

A Reumatologia de Brasília é agraciada com uma joia
que merece destaque. O Dr. Leopoldo Santos Neto, pernambucano, fez graduação e residência de Clínica Médica
no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ,
mestrado em Ciências Médicas e doutorado em Patologia
Molecular pela Universidade de Brasília. Concursado da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal foi cedido para o
Hospital Universitário de Brasília até sua aposentadoria.
Atuou como professor da UNB de 1997 a 2017 e coordenador da disciplina de Semiótica de 1997 a 2005. Sua proximidade com a Reumatologia se iniciou em sessões clínicas
da imunologia, em que, segundo o Dr. Aires, ele sempre
tinha as novidades e os artigos mais atuais na era pré-internet. Nessas reuniões surgiu uma grande amizade com o
Dr. Aires, que o convidou para participar do serviço de Reumatologia do HUB. Em 1994 virou preceptor da residência
e desde então contribui na formação de vários reumatologistas e na produção científica do serviço. Foi coordenador
da pós-graduação de Ciências Médicas da Faculdade de
Medicina da UNB de 2004 a 2012 e orientador de vários
preceptores da residência, hoje mestres e doutores. Dedicou sua formação à medicina interna, foi sócio fundador
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e foi agraciado
com o prêmio de Distinguished Internist Awardee of Brazil
pelo Colégio Norte-Americano de Medicina e fellow da
mesma instituição desde 1998. Esses são alguns títulos dos
inúmeros no currículo Lattes desse exímio professor, mas
outras apresentações devo fazer a vocês.
Tive o prazer de conviver com meu professor durante o
período da residência e pós-graduação; não o conheço há
tantos anos como outros colegas, porém foi o suficiente
para admirá-lo, respeitá-lo e me espelhar. A arte de ensinar, infelizmente, já não é mais valorizada no nosso país e
deve sempre ser exaltada quando é exercida de forma tão
sincera e genuína. Um professor que cresce com o aluno,
aprende, se desafia, emociona, se angustia, motiva, que
guia, ensina, constrói relações afetivas positivas, contribui
para perpetuar o desejo em seus alunos de permanecerem
e contribuírem para a academia. Perguntei a vários colegas
e amigos adjetivos que poderiam definir o Dr. Leopoldo e
22 • Capital Reumato

Tela pintada pela Dra. Isadora Jochins: Dr. Leopoldo Santos Neto.

ouvi: sabedoria, colega, amigo, homem da academia, atualizado, ético, humano, dedicado, parceiro, exigente, generoso, paciente, inteligente e professor. Não posso esquecer
de mencionar a famosa lista de e-mails com que várias
vezes na semana somos bombardeados por inúmeros artigos recém-publicados e agradeço todos os dias por poder
participar dessa lista.
Venho apresentar essa pessoa que poucos realmente
conhecem. Esse grande Doutor e Professor que por vários
anos vem colaborando na formação de grandes profissionais da Reumatologia não pode permanecer no “anonimato”. Uma amizade o aproximou da Reumatologia e hoje várias amizades o mantêm próximo a nós, reumatologistas.
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