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Mensagem da
Presidente
Queridos reumatologistas,
Com muita satisfação chegamos a essa 8ª Edição da
Revista Capital Reumato. Esta também é a última
edição da revista sob a atual gestão 2017/2018 da
Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB) que
se encerra neste final de ano. E não poderíamos
ter melhor ocasião para o seu lançamento do que
o ATUAR - Atualização em Reumatologia, evento
pioneiro e o primeiro de muitos, feito com muita
dedicação.
Quando aceitei essa missão não imaginava quantos
desafios teríamos. Esses dois anos foram marcados
por inúmeras alegrias. Criamos o site, revitalizamos
a logo e identidade visual da SRB. Foram 8 reuniões
científicas com renomados palestrantes regionais e
nacionais, IX Encontro Goiás-Distrito Federal de Reumatologia, Resgate Histórico da SRB, Bem- Estar
Global e o ATUAR. Faremos a Caminhada pelo Dia
da Artrite Reumatoide em outubro. E lançamos a Revista Capital Reumato, com 8 edições muito interessantes, que ganhou sucesso e repercussão nacional.
Estamos ainda com número recorde de sócios e
nada disso aconteceria sem a união e entusiasmo
de um grupo.

toria 2017/2018 da SRB e em especial à Dra Licia
Maria da Mota, diretora científica que foi fundamental
para o elevado nível científico de todos os eventos;
e à Dra Ana Paula Gomides, diretora de evento e
divulgação, e editora da Revista Capital Reumato
que aceitou, com carinho e brilhantismo, a missão
de criarmos uma revista técnico-científica de leitura
leve e prazerosa. Fizemos de tudo um pouco e sem
essas duas queridas amigas, nada seria possível.
Que a SRB continue crescendo. Que bons ventos
soprem neste cerrado. Que nossos reumatologistas
continuem se solidificando como excelentes profissionais. A Reumatologia do DF e nossos pacientes
merecem.
“Não há exagero mais belo do que a gratidão.”
Missão cumprida.
Grande abraço,
Luciana.

Agradeço imensamente a todos que nos apoiaram
e incentivaram: familiares, amigos, reumatologistas,
palestrantes e patrocinadores. Gratidão à toda dire-

Dra. Luciana Muniz

Presidente da SRB 2017-2018
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ACONTECEU
A Reunião Científica da Sociedade de Reumatologia de Brasília foi um sucesso!
O evento foi realizado no dia 9 de agosto, no Hotel Windsor. Além do lançamento da sétima edição da revista Capital Reumato,
contamos com palestras da Dra. Letícia Kawano (USP-SP), que falou sobre “Acometimento pulmonar na artrite reumatoide”, e
da Dra. Aline Islabão (HCB-DF), que abordou o tema “Evidências do Grupo Brasileiro de Lúpus Pediátrico”. Tivemos também um
caso clínico apresentado pelo Dr. Danilo Borges, residente do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Capital Reumato

Congresso Brasileiro de Reumatologia
Rio de janeiro, Setembro de 2018
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Dr. Inácio Ventura

Médico Ortopedista, com especialização em Cirurgia do Quadril e Joelho e
Medicina Esportiva Professor Colaborador da UnB e Médico Ortopedista do
HUB Sócio-proprietário do Instituto do Osso e da Cartilagem IOC - Brasília
Contato: www.inacioventura.com.br

Fraturas por estresse

A

fratura por estresse representa o último estágio do espectro de lesões ósseas geradas
por estresse repetitivo, que se iniciam com
edema periosteal e podem culminar em franca ruptura da cortical.
Basicamente, este tipo de fratura reflete o desequilíbrio entre a resistência do osso e a quantidade de
carga imposta sobre sua estrutura cronicamente. Este
desequilíbrio pode ocorrer por causa de fadiga (estresse
excessivo sobre osso sadio) ou de insuficiência (estresse moderado sobre osso doente).
O mecanismo que leva à fadiga é uma incapacidade de atividade osteoblástica, normalmente por escassez de tempo para a recuperação do indivíduo, equiparar-se à atividade osteoclástica e regenerar os danos
causados, o que gera perda da resistência óssea e consequente fratura.
As queixas secundárias às lesões ósseas por
estresse têm-se tornado cada vez mais frequentes nos
consultórios de quem trata do aparelho locomotor, com
estatísticas mostrando mais de 20% do volume de clínicas de medicina esportiva sendo representado por essa
etiologia. Os ossos mais acometidos são a tíbia, os metatarsos e a fíbula.
Embora os atletas e militares sejam as maiores
vítimas, com a extrema maioria dos trabalhos sendo
realizados com estas populações, devemos ressaltar
que as fraturas por estresse não são restritas a esses
grupos. Cada vez mais temos diagnosticado esportistas
amadores e praticantes iniciantes que se aventuram na
vida esportiva sem a orientação adequada muitas vezes.

Fatores de risco
Parte essencial da avaliação do paciente com
fratura por estresse é a criteriosa identificação dos fatores de risco presentes, buscando eliminá-los (quando
possível) ou manejá-los da melhor maneira para elevar
a chance de sucesso do tratamento, evitar complicações

e longo período de afastamento e prevenir recidivas. A
Tabela 1 apresenta uma síntese desses fatores predisponentes.
Ressalto a extrema relevância de se pesquisar
alterações que possam determinar a Síndrome da Deficiência Energética Relativa no Esporte, ou antiga “Tríade
da Mulher Atleta”, caracterizada por distúrbios alimentares, alterações menstruais e baixa densidade mineral
óssea – quadro potencialmente grave e crescente em
frequência.
Tabela 1. Avaliação dos fatores de risco na presença de
fratura por estresse (modificado de Brukner P, 2002)
Fator de Risco

Variáveis

Treinamento

Tipo
Volume
Intensidade
Superfície
Mudanças Recentes

Calçado

Tipo
Tempo de uso
Uso de palmilha

Alinhamento dos membros
inferiores

Pé cavo/ plano
Rotação tibial
Joelho varo/ valgo
Anteversão femoral
Discrepância de comprimento

Função Muscular

Força e resistência muscular
(particularmente da panturrilha)

Amplitude de movimento

Flexibilidade da panturrilha, flexores do joelho e do
quadril Amplitude de dorsiflexão do tornozelo e
rotações interna/ externa do quadril

Menstruação

Padrão menstrual atual e passado
Uso de anticoncepcional
Se irregularidade, hormônios sexuais

Densidade Mineral Óssea
(DEXA)

Se alterações menstruais ou múltiplas fraturas

Ingesta Alimentar

Cálcio
Calorias (fontes)
Vitamina D
Fibras
Distúrbio alimentar de qualquer natureza
Alterações anatômicas
Medicações
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Diagnóstico e classificação
O correto diagnóstico depende essencialmente
da suspeição clínica.
Após esta hipótese diagnóstica figurar entre
as opções do médico assistente, uma anamnese direcionada e um exame físico criterioso praticamente
confirmarão a suspeita, identificando também a presença dos fatores predisponentes.
A avaliação clínica e o grau de limitação funcional do paciente orientarão a conduta terapêutica e
fornecerão subsídios para o prognóstico.
Como avaliação complementar, devem ser
solicitadas radiografias e, caso necessário, uma ressonância magnética – exame mais sensível para a detecção de fratura por estresse. Exames como a tomo-

grafia computadorizada e a cintilografia, outrora muito
úteis, hoje são reservados para exceções.
A classificação imaginológica mais utilizada é
apresentada na Tabela 2. No entanto, por definir diretamente conduta e prognóstico, a classificação mais
relevante é a anatômica, que estratifica as lesões em
alto risco ou baixo risco – referindo-se ao potencial de
evolução para fratura com desvio ou retardo de consolidação, ambas podendo requerer intervenção cirúrgica.
As fraturas de alto risco abrangem as do colo
femoral (zona de tensão), cortical tibial anterior (zona
de tensão), pars interarticularis lombar, 5º metatarso,
tarso e sesamoides, principalmente. As mais frequentes de baixo risco são as da tíbia posteromedial, fíbula, demais metatarsos e ramos isquiopúbicos.

Tabela 2. Sistema de Classificação de Fredericson, baseado nos achados de ressonância magnética.
GRAU I

Apenas edema periosteal

GRAU II

Edema medular (somente na sequência T2)

GRAU III

Edema medular (nas sequências T1 e T2)

GRAU IV

4a - Múltiplas áreas discretas com alteração de sinal cortical
4b - Alteração de sinal cortical linear, representando franca fratura por estresse

* Quando visível reação periosteal à radiografia, equivale ao Grau III; quando visível linha de fratura cortical, Grau IV.

Capital Reumato

Conduta geral
Os princípios básicos que norteiam o tratamento
dessas fraturas são o repouso relativo (cessando o estímulo estressante que levou à lesão) e a analgesia. O
papel da reabilitação adequada também é crucial, garantindo a manutenção do condicionamento físico, aplicando carga gradual sobre o osso para estimular o reparo e
corrigindo os fatores de risco identificados.
A imobilização deve ser evitada e é desnecessária para a maioria das fraturas. O uso de anti-inflamatórios hormonais e não-hormonais é desencorajado pela
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potencial interferência no processo de consolidação.
A remissão dos sintomas e o retorno às atividades devem ocorrer entre quatro semanas a oito semanas majoritariamente, porém podem demorar 12 meses
a 15 meses em casos mais complexos.
Uma boa regra prática para estimar o tempo de
retorno pleno às atividades prévias é a seguinte: o dobro
do tempo necessário para se tornar assintomático (sem
o uso de analgésicos, obviamente).
A Figura 1 ilustra uma sugestão esquemática de
tratamento.

Figura 1. Algoritmo para tratamento de fraturas por estresse do membro inferior (modificado de Kaeding CC, 2005)

Conduta otimizada – Perspectivas
A maioria das fraturas pode ser manejada com medidas simples e evoluir para a cura sem maiores complicações, podendo ser conduzidas por médicos não especialistas.
No entanto, a demanda por recuperação acelerada
é cada vez maior (muitas vezes, carreiras dependem disto),
o que pode levar ao aumento no número de casos de fraturas de alto risco, recidivas mais frequentes e complicações
trágicas por orientação inadequada dos pacientes.
Para essas situações, recomenda-se o acompanhamento por um especialista, que buscará otimizar o protocolo terapêutico, com possibilidade de indicação cirúrgica
inclusive.
Atualmente, estudam-se diversas recomendações:
Medicamentos – O uso da calcitonina, além do potencial

benefício no processo de reparo, tem-se mostrado uma
interessante alternativa para analgesia. O hormônio paratireoidiano (PTH) tem demonstrado estimular o reparo
ósseo endocondral e intramembranoso, além de indução
osteogênica, tendo sido testado como adjuvante.
Terapias físicas – Extrapolando-se a indicação pelo uso
para pseudartroses e retardos de consolidação, técnicas
como a terapia hiperbárica, o ultrassom, o estímulo eletromagnético e, especialmente, a terapia por ondas de
choque têm sido estudadas.
Terapias biológicas:– Graças ao potente estímulo cicatricial advindo de fatores de crescimento como o TGF-beta, PDGF, VEGF, IGF-1 e outros, o plasma rico em
plaquetas é foco de muitos estudos. Para as fraturas,
por conter todos esses fatores de crescimento e ainda
número considerável de células-tronco hematopoiéticas
e mesenquimais, o concentrado de aspirado da medula
óssea é ainda mais promissor.
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Em suma, a fratura por estresse tem-se tornado uma lesão cada vez mais frequente, e todos
nós – médicos que lidamos com problemas músculo-esqueléticos – devemos estar bem preparados
para realizar o diagnóstico precoce, orientar corre-

tamente o nosso paciente e
cura, se assim desejarmos,
retorno breve e definitivo do
que lhe dão prazer, evitando
nindo recidivas.

conduzir o caso até a
sempre objetivando o
paciente às atividades
complicações e preve-
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CASO CLÍNICO
Cezar Kozak Simaan, Andressa Junqueira Osorio, Luciana Teófilo Lourençoni, Isabela de Sousa Russo, Tassiane
Raquel Cunha Martins de Moraes.
Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário de Brasília HUB

RELATO DE CASO
Mulher de 49 anos foi admitida no
Hospital Universitário de Brasília depois de um mês com ascite e diarreia, com perda ponderal. A paciente
havia recebido diagnóstico de lúpus
eritematoso sistêmico em 2003, com
base em manifestações cutâneas,
articulares, hematológicas e imunológicas, havendo também derrame
pleural na evolução. Fazia uso de
hidroxicloroquina 400mg/dia, mas o
acompanhamento era irregular.
Na admissão, encontrava-se emagrecida, hipocorada, com edema
de membros inferiores e sinais de
ascite volumosa. Havia linfonodos
fibroelásticos e indolores em região
axilar e inguinal. A análise do líquido
ascítico revelou exsudato, com PCR

para BK e pesquisa de células oncóticas negativas.
A dosagem de CA-125 era elevada
(312,8 UI/mL). A TC de abdome com
contraste evidenciou ascite volumosa (Figura 1), hidronefrose bilateral
(Figura 2), espessamento peritoneal
nodulariforme, espessamento parietal gástrico, vesical e de alças intestinais (Figuras 1 e 3), assim como linfadenomegalia. A investigação para
malignidade com endoscopia digestiva alta e baixa, endossonografia,
cistoscopia, mamografia e laparoscopia resultou negativa.
Após exclusão de neoplasia e de tuberculose, foi diagnosticado peritonite lúpica e prescrito pulsoterapia com
metilprednisolona e ciclofosfamida.

Figura 1. TC evidenciando ascite volumosa (asterisco) com espessamento
da parede das alças intestinais (seta).
Fonte: Arquivos pessoais dos autores

Figura 2. TC com contraste evidenciando hidronefrose volumosa bilateral
(asterisco).
Fonte: Arquivos pessoais dos autores

Não houve resposta ao tratamento
e a paciente cursou com desnutrição
grave. Um mês após o início da terapêutica, a paciente foi admitida com
insuficiência respiratória e abdome
agudo. A laparotomia de urgência
revelou porção de ílio isquêmico e
grande quantidade de material fecaloide na cavidade abdominal, sendo
feita enterectomia de 50 cm. A paciente foi a óbito no pós-operatório.
O caso exemplifica a potencial gravidade e refratariedade da peritonite
lúpica, que em alguns casos pode
apresentar características clínicas,
laboratoriais e de imagem que confundem com neoplasia maligna.

Figura 3. TC com contraste evidenciando espessamento irregular da parede gástrica (seta).
Fonte: Arquivos pessoais dos autores
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CRUZADINHA CAPITAL
Cruzadinha realizada pela Dra. Ana Paula Gomides com base na prova de Título de Especialista da SBR/2017.

Horizontal

Vertical

1. No envolvimento extra espinhal, a entesopatia da região pélvica acometendo o glúteo médio entre a crista
ilíaca e o grande trocanter é característica.
3. A fibrose intersticial com hipertensão pulmonar secundária é a principal causa de óbito na...
8. Qual tecido é fonte de citocinas pró-inflamatórias
com repercussões na progressão da osteoartrite?
9. Aneurismas pulmonares são achados vasculares observados.
11. Sexo masculino, 48 anos, com história recorrente de edema e vermelhidão em orelhas e oligoartrite.
Queixas recentes de rouquidão, disfonia e dispneia,
qual exame é mais indicado?
12. Homem, 52 anos, com ombro doloroso à direita e
com suspeita de lesão do manguito rotador. Ao exame,
ombro direito com instabilidade articular e importante
limitação para rotação interna. Qual o músculo mais
provavelmente comprometido?

2. Paciente de 30 anos com artrite de tornozelos, eritema nodoso e adenopatia hilar. Qual o diagnóstico?
4. Para a aprovação de um biossimilar, os estudos analíticos e pré-clínicos são mais extensos que os estudos
clínicos de fase 3. Certo ou errado?
5. Paciente de 56 anos, história prévia de síndrome do
túnel do carpo e dedo em gatilho, apresentando capsulite adesiva. Qual o diagnóstico mais provável?
6. Na AIJ sistêmica apresenta boa resposta clínica em
relação aos sintomas sistêmicos e retardo do crescimento
7. Em paciente lúpica em uso continuado de prednisona, com queixa de dor em quadril esquerdo há duas
semanas, qual o exame de imagem a ser solicitado?
8. Displasia óssea mais comum, decorrente de mutação do receptor do fator de crescimento de fibroblasto.
10. Fármaco que se associa ao eritema nodoso.
12. Pode acometer qualquer segmento do trato gastrointestinal e cursar com cirrose biliar primária e hepatite autoimune.
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DO DF PARA O MUNDO

TRABALHOS DE AUTORES
DO DF NO EULAR 2018
REALIZADO EM AMSTERDÃ

1.

Association of predinisone and antimalarials and echocardiographic
findings in asymptomatic cardiovascular patients with SLE.
Jochims, I; Mota, LHM; Muniz, L; Vasconcelos DF; Santos-Neto, LL; University of Brasilia
Introduction: Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune inflammatory disease that presents with increase of cardiovascular risk. Echocardiogram can detect morphofunctional cardiac changes and predict clinical
outcomes in patients with SLE¹.
Objectives: To evaluate echocardiographic morphofunctional parameters in women with SLE, using conventional
echocardiogram and to relate the echocardiographic findings to disease-related factors and therapeutics.
Methods: We have selected 51 women with SLE, without cardiovascular symptoms, under regular medical follow-up. Patients who had limitations to do echocardiography, smokers, and those with a creatinine level higher
than 1.5mg/dL were excluded. 51 patients were divided into two groups, patients with SLEDAI<6 (n=30) and with
SLEDAI≥6 (n=21). They were submitted to clinical evaluation, laboratory tests and a traditional echocardiogram.
Results: Patients presented an average age of 34.5 years and average time of diagnosis of SLE of 7.2 years. In
the comparison between groups, patients with SLEDAI≥6 had a higher daily dose of prednisone (p=0.0016), more
hospitalizations in the last 12 months (p=0.0173), and a higher cumulative dose of pulse therapy with methylprednisolone (p=0.008). Patients with SLEDAI<6 had a longer average time of antimalarials (AM) use (p=0.0309). Regarding the echocardiographic parameters, group with SLEDAI≥ 6 presented greater left ventricular mass (LVM,
p=0.0156), thickness of ventricular septum (p=0.0106) and left ventricular posterior wall (LVPW, p=0.0273). In multivariate analysis the LVM presented a positive association with age (p=0.0160), current daily dose of prednisone
(p=0.0009) and time of AM use (p=0.0026), r² 0.3625. Regarding the thickness of the interventricular septum, there
was a positive association with age (p<0.0001), current dose of prednisone (p <0.0001), SLEDAI (p=0.02), SLICC
(p=0.0093) and pulse with methylprednisolone (p=0.0062), with r² 0.6983. There is a positive association of daily
dose of predinisone with the parameters LVPW, LVM and septum thickness and AM was a predictor of greater
LVM.
Conclusion: Several factors may contribute to cardiac morphofunctional changes in SLE. Ventricular hypertrophy
in asymptomatic cardiovascular patients was not related to the use of prednisone or time of AM use in other studies, however these factors should be taken into account. There are no adequate study designs in the literature to
evaluate the effect of high doses of corticosteroids and time of AM use on cardiac morphology and function. AM
induced cardiomyopathy is a rare, probably under-recognized, complication of prolonged AM treatment, presents
as a hypertrophic, restrictive cardiomyopathy with or without conduction abnormalities. Early recognition and drug
withdrawal are critical with a survival rate of almost 55%². Longitudinal studies are needed to determine the effect
of prednisone and AM use in subclinical echocardiographic findings to avoid unfavorable cardiovascular outcomes.
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Disease activity state in patients with rheumatoid arthritis included in the
biobadabrasil registry

I. M. M. Laurindo* 1, M. Pinheiro1, J. Macieira1, A. Duarte1, B. Kahlow1, R. Ranza1, J. Miranda1, M. Bertolo1,
1
1
1
1
1
1
1
1
V. Valim , G. Castro , M. D. F. Lobato , D. Titton , R. Teodoro , J. Moraes , C. Brenol , I. Costa , V. Fernandes , H.
Carvalho1, I. Pereira1, W. Bianchi1, A. Hayata1, P. Louzada1, A. Kakehasi1, R. Toledo1, G. Castelar1, I. Silva1, A. Ranzoline1, G. Christopoulos1 on behalf of BIOBADABRASIL
1

1

Brazilian Register of Biological Agents in Rheumatic Diseases, São Paulo, Brazil

Objectives: to analyze disease activity of RA patients at the start of treatment with a biologic agent (adalimumab, infliximab, certolizumab, etanercept, golimumab, abatacept, rituximab and tocilizumab -bDMARDs), target
(tofacitinib-tsDMARDs) therapy or conventional DMARDs (comparison cohort of RA patients - csDMARDs).
Methods: BiobadaBrasil is a prospective observational cohort study, part of an international initiative (biobadaAmerica) in collaboration with BiobadaSeR; established in 2009, is an ongoing study supported by the Brazilian Society of Rheumatology (29 public centers located at academic instituitions and 2 in private practice)
focused on the study of adverse events in patients on biologic therapy, but, by decision of its investigators,
disease activity scores were also recorded at the beginning of each treatment. Sex, age, disease duration, RA
-DAS-28, concomitant treatments at baseline were collected. Results expressed in mean±SD, %(n)
Results: Results - Data from 1984 RA patients (67% on ts/bDMARDs) were analyzed: 86% of the patients were
women; mean age=56.6±14.95yrs; disease duration=14.4±9.42; 87% RF positive. There were  3802 treatment
courses, 67% with aTNF (Adalimumab-ADA, Certolizumab-CTZ, Etanercept-ETA, Golimumab-GOL, Infliximab-INFL), 33% non-aTNF (Abatacept-ABA, Rituximab-RIT, Tocilizumab-TCL) including Tofacitinib-TOF. The
table below depicted the medications prescribed at the initiation of a new treatment course:

n courses

ADA(855)

CTZ(85)

ETA(708)

GOL(113) INFL(772) ABA(163)

RIT(184)

TCL(192) TOF(70) cDMARDs(660)

DAS28

5.1±1.6

4.9±1.5

5.1±1.6

4.9±1.7

5.3±1.6

5.3±1.4

5.3±1.6

5.4±1.4

5.3±1.3

5.2± 2.8

CE (%)

58

76

60

61

58

68

74

71

83

78

MTX (%)

55

57

53

56

59

54

51

62

49

83

LFN (%)

27

42

27

31

23

31

25

18

27

45

Chlor (%)

14

15

11

10

15

11

19

17

11

30

Conclusions: Conclusion: patterns of bDMARDS and csDMARDS use clearly surfaced not always in accordance
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to guidelines. Extensive use of corticosteroids is identified as well as reduced proportion of association of MTX
with biologic agents. Possibilities of improvement clearly needed to be addressed.
Acknowledgements: for data monitoring P Cabral; contributing to BiobadaBrasil registry, R. Giorgi, H. Pereira,
M.Scheinberg, F.Sztajnbok, W.Vieira.
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Biological drugs in the treatment of rheumatoid arthritis: real life data in
a Brazilian multicentric study

A. Gomides1,* G. Pinheiro2, A. Santos2, C. Albuquerque3, R. Giorgi4, S. Radominski5, I. Pereira6, M. Guimarães7, M.
Bértolo8, P. L. Júnior9, K. Bonfiglioli10, C. Brenol11, M. Cunha12, L. Mota3
1
Universidade de Brasília, UnB- Brasil, Brasília, 21. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 3 Universidade de Brasília, Brasília, 43. Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, São Paulo, 54. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 65. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 76. Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 87. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 98. Universidade de
São Paulo - Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, 1010. Universidade de São Paulo, São Paulo, 1111. Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 129. Universidade Federal do Pará, Belém, Brazil.
Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic disease, characterized by inflammatory involvement of the synovial joints. The “treat to target” concept is well established in the rheumatologic community, however, in many patients, especially in developing countries, its implementation is not feasible. Considering the high costs of treatment
com of RA and the limited national epidemiological data available on this disease, we sought to describe the profile
of use of biological drugs in Brazilian patients with RA to help the decision-making process by public health managers. Objectives: To describe the frequency and time of use of biological drugs in Brazilian patients with rheumatoid
arthritis.
Methods: The REAL – RA in real life in Brazil – is a multicenter prospective cohort study, with twelve-month follow-up
period. To be included in this study, consecutive patients from 11 tertiary rheumatology centers had to meet the 1987
ACR or the 2010 ACR/European League Against Rheumatism (EULAR) criteria. Data were collected during routine
clinical care and previous medical records were used as secondary sources. The present study present data taken
from the participants’ initial assessment. This research was approved by the Ethics Committees of each center. Results: A total of 1125 patients were analyzed. 89% were women with a mean age of 56.6 years. The main clinic data
were: DAS 28 (median) = 3.52, HAQ (median) = 0.87 and CDAI (median) = 9. 1022 (90.84%) used synthetic DMARDs
and 406 (36.09%) biologic therapy. The frequency of use of the biologic therapy was: abatacept (73 patients / 6.49%),
etanercept (66 / 5.87%), tocilizumab (60 / 5.33%), adalimumab (54/4.8%), infliximab (50 / 4.44%), rituximab (49 /
4.36%), golimumab (37 / 3.29%), certolizumab (17, 1.51%). The time of use of the biological drugs is presented in
table 1.

DRUG

MEAN

MAXIMUM

ABATACEPT

1.95

8

ADALIMUMAB

1.70

12

CERTOLIZUMAB

0.63

2.0

ETANERCEPT

1.49

9.0

GOLIMUMAB

0.65

2.0

INFLIXIMAB

1.56

9.0

RITUXIMAB

1.27

6.0

TOCILIZUMABE

2.0

6.0

Table 1. Time (in years) of use of biological drugs in patients with rheumatoid arthritis
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Conclusions: The therapeutic profile of this cohort of Brazilian RA patients shows some interesting results. The relatively high number of patients on biologics, compared to other studies, may be related to fact that the centers involved
were reference centers, probably dealing with more difficult cases.

References
1. Azevedo, AB; Ferraz, MB; Ciconelli, RM. Indirect Costs of Rheumatoid Arthritis in Brazil. Value in Health 2008;11 (5):869-877
2. Boonen, A & Severens, JL. The burden of illness of rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2011; 30 Suppl 1:S3-S8.
(DOI:10.1136/annrheumdis-2018-eular.709)
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Factors associated with functional capacity in a brazilian cohort of pa-

tients with rheumatoid arthritis: results from the ‘’ real ‘’ study
1. A.A.V. Pugliesi1, 2. E.D.A. Macedo1, 3. M.B. Bertolo1, 4. R. Giorgi2,  5. S. Radominski3, 6. I. Pereira4, 7. M.F. Gui5
6
7
8
9
10
maraes , 8. P. Louzada , 9. M.D.F. Cunha , 10. K. Bonfiglioli , 11. C. Brenol , 12. L.M.H. Mota , 13. G. Castelar-Pinheiro11
Background: Rheumatoid arthritis (RA) is associated with impairments in functionality, affecting aspects such as
physical capacity, independence, mental health, social and professional life. Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) is a validated tool for assessing functional capacity in RA patients. A simple questionnaire with a
score of 0 to 3 is applied, with an inverse relationship between grade and functionality. Previous studies have shown
worse functional indexes in patients with high disease activity and established joint damage.
Objectives: To relate clinical, laboratory and therapeutic aspects with HAQ-DI in a large cohort of Brazilian patients.
Methods: A prospective, multicenter cohort study (“REAL” Study) involving 11 Brazilian centres specialised in the
treatment of RA patients. All patients were submitted to at least 3 clinical evaluations in a 12 month period. Only
patients older than 18 years and classified as RA according to 1987 (ACR) or 2010 (ACR/EULAR) criteria were
evaluated. HAQ-DI was applied for assessing functional capacity, and the results were analysed for association with
clinical, laboratory and therapeutic elements. Comparison between groups was performed using Mann-Whitney or
Kruskal-Wallis tests.
Results: Overall, 1116 patients (89.43% females, mean age 58±11 years) took part in the study. Rheumatoid factor
(RF) in high levels and bone erosion were both associated with higher HAQ-DI indexes (p: 0.0244 and p<0.0001,
respectively). Of all patients, 89.7% were using conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs
(DMARDs) and 36.5% were on biologic DMARDs or targeted-synthetic DMARDs. The use of any conventional synthetic DMARD was associated with lower HAQ-DI indices (p: 0.0243), while the use of any biologic DMARD or targeted-synthetic DMARD was related to greater functional impairment (p: 0.0018). By evaluating separately, abatacept
(p: 0.0046), rituximab (p: 0.0001) and tocilizumab (p: 0.0441) were associated with higher levels of HAQ-DI. The
results are summarised in table 1.
Conclusions: In our prospective cohort, patients with high levels of RF, bone erosion, in use of any biologic DMARD
or targeted-synthetic DMARD, abatacept, rituximab or tocilizumab had worse functional capacity indexes. When
compared to non-use, the use of any conventional DMARD was associated with better rates of HAQ-DI.

5.

BONFIGLIOLI,  K.;  CARRICO,  H.;  Mota,  L;  SANTOS,  A.  B.  V.;  ALBUQUERQUE,  C.;  GIORGI,  R.;  RADOMINSKI,  S.;  PEREIRA,  I.;  GUIMARAES,  M.  F.;  BERTOLO,  M.;  LOUZADA,  P.;  CUNHA,  M.  F.;  BRENOL,  
C.;  CASTELAR-PINHEIRO,  G.  .  Extra-articular  manifestations  in  rheumatoid  arthritis:  a  comprehensive  analysis  in  a  large  cohort.  In:  Annual  European  Congress  of  Rheumatology-  EULAR  2018,  2018,  Amsterdam.  
Annals of the Rheumatic Diseases, 2018. v. 77. p. A301-A301.
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GUIDELINES COMENTADOS
Recomendações 2018 do EULAR para
manejo da Síndrome de Behçet
Dra. Luciana Feitosa Muniz

Reumatologista pela Universidade de São Paulo (USP) e Sociedade
Brasileira de Reumatologia
Doutorado pela USP
Médica-colaboradora do Hospital Universitário de Brasília/Universidade
de Brasília (UnB)
Após 10 anos das últimas recomendações, o European
League Against Rheumatism (EULAR) publicou em
abril/18 novo documento para o manejo da Síndrome
Behçet (SB).
Esta nova publicação surgiu da necessidade de atualizar o tratamento da SB, já que nos últimos anos houveram várias publicações com novos agentes terapêuticos,
além do ganho de experiência com o uso de biológicos.
O documento teve a participação de reumatologistas, of-

talmologistas, clínicos, gastroenterologistas, dermatologistas, cirurgiões vasculares e pacientes.
A primeira mudança vem logo no título, pois foi optado
pelo uso de “síndrome” no lugar de “doença”, que seria
um termo mais adequado para contemplar a constelação
de sintomas vista no Behçet. Embora não tenha ocorrido
consenso quanto a esta questão, foi uma decisão majoritária. A publicação traz 5 princípios e 10 recomendações
para o tratamento da SB, que abordaremos a seguir.

Princípios para o tratamento da SB
A SB é uma condição que cursa tipicamente com períodos de remissão e recorrência, sendo o objetivo do tratamento
suprimir as recorrências e exacerbações inflamatórias para evitar dano irreversível aos órgãos.
A abordagem multidisciplinar é necessária para otimização do cuidado.
O Tratamento deve ser individualizado de acordo com idade, gênero, tipo e gravidade dos danos aos órgãos e
preferência do paciente.
Acometimento ocular, vascular, neurológico e gastrointestinal estão associados com pior prognóstico.
As manifestações da doença podem melhorar com o tempo em muitos pacientes.
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Recomendações do EULAR para manejo da Síndrome de Behçet com nível
de evidência, grau de recomendação e nível de concordância.
Manifestação

Nível de
concordância

Recomendações
Tratamento tópico como uso de corticoide
deve ser utilizado no tratamento tópico de
úlceras orais e genitais. Colchicina deve ser
tentada primeiramente para prevenir recorrência de lesões mucocutâneas, especialmente
quando as lesões dominantes são eritema
nodoso e úlceras genitais.

Manifestações
mucocutâneas

9,4 + 0,8

Lesões papulopustulosas e acneiformes são
tratadas com medidas sistêmicas ou tópicas,
como as utilizadas para acne vulgar.
Úlceras em membros inferiores podem ser
causadas por estase ou vasculite obliterativa.
O tratamento deve ser planejado em conjunto
com o dermatologista e o cirurgião vascular.
Drogas como azatioprina, talidomida, interferon
alfa, anti-TNF e apremilaste podem ser consideradas em casos selecionados.

Nível de evidência e
recomendação

Evidência IB;
Recomendação A/D

Evidência IV
Recomendação D

Evidência IV
Recomendação D

Evidência IB
Recomendação A

O manejo da uveíte por SB requer acompanhamento próximo do oftalmologista, com o objetivo final de induzir e manter remissão. Qualquer
paciente com acometimento do segmento
posterior deve estar em tratamento com:

(9,5 + 0,6)

Manifestações
oculares

(9,4 + 0,7)

• azatioprina

Evidência I
Recomendação B

• ciclosporina

Evidência I
Recomendação B

• interferon alfa

Evidência II
Recomendação A

• anti-TNF

Evidência II
Recomendação A

• corticoides sistêmicos: usar somente em
combinação com azatioprina ou outro imunossupressor.

Evidência II
Recomendação A

Pacientes com episódio inicial de uveíte ou
recorrência de episódios com risco de perda
visual devem ser tratados com altas doses
de corticoides, infliximabe ou interferon- alfa.
Glicocorticoide intravítreo é uma opção em
pacientes com exacerbação unilateral, como
adjuvante ao tratamento sistêmico.

Evidência IIA
Recomendação B

22

Capital Reumato

Uveíte anterior
isolada

Trombose
venosa profunda
aguda

Trombose
venosa
refratária

9,0 + 0,8

Imunossupressores sistêmicos podem ser considerados para aqueles pacientes com fatores
de pior prognóstico, como: jovens, gênero
masculino e início precoce da doença.

9,3 + 0,8

Para o manejo de trombose venosa aguda é
recomendado o uso de corticoides e imunossupressores sistêmicos, como azatioprina,
ciclofosfamida ou ciclosporina A
O uso de anti-TNF pode ser considerado
em pacientes refratários.

8,7 + 0,8

(9,2 + 0,9)

Para o tratamento de aneurismas da artéria
pulmonar, glicocorticoides em altas doses e
ciclofosfamida são recomendados. Os biológicos anti-TNF devem ser considerados em
casos refratários. Para pacientes que tenham
ou estão em alto risco de sangramento maior,
a embolização deve ser preferida à cirurgia
aberta.

(9,0 + 1,0)

Para o tratamento de aneurismas da artéria
aorta e artérias periféricas, o uso de ciclofosfamida e de corticosteroides é necessário antes
da intervenção cirúrgica. A cirurgia ou colocação de “stent” não deve ser atrasada se o
paciente for sintomático.

9,2 + 0,9

O envolvimento gastrointestinal da SB deve
ser confirmado por endoscopia e/ou exame
de imagem. Úlceras por antinflamatórios não
esteroidais, doença inflamatória intestinal e
infecções, tais como tuberculose, devem ser
descartadas.

8,8 + 0,9

Avaliação urgente do cirurgião é necessária
em casos de perfuração, sangramento importante e obstrução. Os glicocorticoides devem
ser considerados durante as exacerbações,
juntamente com agentes modificadores da
doença, tais como 5-ASA ou azatioprina. Para
pacientes graves e/ou refratários, o uso de anti-TNF e/ou talidomida deve ser considerado.

(9,1 + 1,2)

Episódios agudos no parênquima cerebral
devem ser tratados com doses elevadas de
corticoides, seguidos de desmame lento e
associação de imunossupressores, como
azatioprina. A ciclosporina deve ser evitada. O
uso de anti-TNF deve ser considerado como
primeira linha de tratamento em pacientes com
doença grave ou refratários.

Envolvimento
arterial

Manifestação
gastrointestinal

Manifestação
gastrointestinal
grave/refratária

Manifestação
neurológica

Anticoagulantes podem ser adicionados,
desde que o risco de hemorragia em geral
seja baixo e aneurismas da artéria pulmonar coexistentes sejam descartados.

Evidência IV
Recomendação D

Evidência III
Recomendação C

Evidência III
Recomendação C
Evidência III
Recomendação C

Evidência III
Recomendação C

Evidência III
Recomendação C

Evidência III
Recomendação C

Evidência III
Recomendação C

Evidência III
Recomendação C
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Manifestação
articular

(9,0 + 0,8)

O primeiro episódio de trombose venosa cerebral deve ser tratado com altas doses de corticoides, seguido de desmame. Anticoagulantes
podem ser adicionados por um breve período.
É necessário avaliar acometimento da doença
em vasos extracranianos.

9,0 + 1,0

Colchicina deve ser o tratamento inicial em pacientes com artrite aguda. Monoartrite aguda
pode ser tratada com corticoides intra-articulares. Azatioprina, interferon-alfa e anti-TNF
devem ser considerados em casos recorrentes
e crônicos.

As recomendações atuais
visam padronizar o cuidado com
pacientes com SB. No entanto, inevitavelmente haverá diferenças na
gestão entre os países, variação
geográfica da doença, diferenças
nos cuidados dos sistemas de saúde, diferenças culturais que levam
a diferenças nas expectativas e
preferências dos pacientes e diferenças nas políticas de reembolso.
Alguns exemplos de tais diferenças
estão relacionados à dose e à duração do uso de glicocorticoides,
com uso mais frequente em alguns
centros, preferência de interferon
alfa em vez de anti-TNF, anticoagulação em pacientes com trombose
venosa profunda e tipo de intervenção cirúrgica utilizada para o envolvimento arterial.

Um dos pontos fortes das
recomendações do EULAR é que a
força-tarefa foi composta por especialistas de vários países e de todas
as especialidades envolvidas no cuidado de pacientes com SB, permitindo a incorporação de muitas perspectivas sobre diferentes aspectos
da doença. Outro ponto positivo foi o
envolvimento de dois pacientes com
SB que estavam ativamente envolvidos em todas as etapas, incluindo
a seleção de questões de pesquisa
para a revisão sistemática.
A principal limitação desse
trabalho é que, para o tratamento
de manifestações vasculares, gastrointestinais e envolvimento do sistema nervoso, na SB as recomendações ainda são fundamentadas,

23

Evidência III
Recomendação C

Evidência IB
Recomendação A

na sua maior parte, em estudos observacionais, não controlados, e em
opiniões de especialistas.
Há vários estudos randomizados e controlados com múltiplos agentes para o envolvimento
mucocutâneo, articular e ocular,
mas poucos são “head to head”.
Há também carência de estudos
que avaliem a eficácia de diferentes estratégias terapêuticas para
a SB, tanto para uma abordagem
“crescente” quanto para uma abordagem “decrescente”.
Outra limitação dessas recomendações é que não foram incluídas considerações econômicas
que possam levar a abordagens diferentes entre os países.
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PAUSA PARA A ARTE
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Zoran Mušič

Zoran Mušič
(1909 – 2005)
A medicina e a arte se aproximam de diversas
formas. Na história da arte figurativa, temas como morte,
dor, sofrimento e miséria são abordados frequentemente
e são os que mais me tocam. São temas com os quais
nós médicos nos deparamos com frequência na prática
da nossa profissão e que podem gerar sentimentos reativos como frustração, desesperança, cinismo, perda do
senso de missão, bem como risco aumentado de burnout
e transtornos de humor. Não dialogamos sobre esses
sentimentos e o médico sofre em solidão por vivenciar
uma realidade angustiante muitas vezes maior do que
suas possibilidades humanas.
Quem nunca sofreu com a morte de um paciente
querido, com o sentimento de frustração por atingir seu
limite na intervenção de uma doença grave ou com a proximidade da miséria humana? Atualmente, com a crise
econômica, crescente pobreza e precariedade do SUS,
aqueles que trabalham na rede pública se deparam com
uma realidade ainda pior.
Nesse contexto, um grande desafio é conseguir
lidar com o sentimento de angústia diante do sofrimento
humano sem perder a sensibilidade e a ética. Na reumatologia lidamos com a dor, sentimento físico que na maioria das vezes não conseguimos sanar e que nos deve
impor uma prática clínica com humanidade. Nada melhor
para refletir sobre a humanidade do que o tema da morte.
O pintor esloveno Zoran Mušič (1909–2005),
modernista, mestre da pintura, artes gráficas e desenho,
passou a maior parte de sua vida adulta entre Veneza e
Paris. Ele pintou paisagens, naturezas-mortas, retratos,
animais, paisagens urbanas de Veneza e autorretratos

Dra. Isadora Jochims

Mestre em Ciências Médicas
pela UNB. Reumatologista
aspirante a artista.
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pungentes em sua velhice. No entanto, ele se tornou
mundialmente famoso com sua série de pinturas ‘We
are not the last’.
Zoran Mušič foi preso em 1944 pelos nazistas
e enviado ao campo de concentração de Dachau, onde
permaneceu até 1945. Ele produziu mais de 100 “sketches” sobre a vida no campo de concentração, porém
poucos foram salvos. Em 1970, o artista transformou
suas vivências da segunda guerra mundial em documentação dessa tragédia universal na série ‘We are not
the last’.
A sua experiência pessoal na guerra influenciou mudança de cores e temas em suas obras. Os
quadros sombrios, com corpos empilhados, cadáveres
em decomposição, figuras sem rosto com um fundo negro, mostram cenas vivenciadas pelo artista em campos de concentração e são imagens que me levam a
questionamentos. Como a morte foi banalizada dessa
forma? Como surgiu essa falta de humanidade? E ao
mesmo tempo quando me deparo com a cena da morte
e com essas reflexões, lembro-me dos inúmeros óbitos
que atestei e quantas vezes dei notícias para parentes
às vezes de forma objetiva e fria. Como é difícil manter
a humanidade na medicina! ‘We are not the last’, nós
não somos os últimos a experimentar a morte. A arte
realmente tem a capacidade de nos levar a reflexões e
acessar sentimentos que não observamos no dia a dia.

nossa capacidade individual de compreender melhor
o sofrimento alheio, pois transmite-nos ensinamentos
importantes acerca dos aspectos humanos da própria
medicina…” (Richard Silver, Médico Reumatologista).
Quando fui convidada pela Dra. Lícia Mota
para apresentar uma aula sobre arte no Congresso
Brasileiro de Reumatologia, que há dois anos trouxe a
interseção da arte com a nossa especialidade, começou uma jornada que naquela época não tinha ideia de
onde poderia chegar. Tinha recentemente retornado
de uma viagem a Paris, onde fui ao museu do Rodin e
fiquei impressionada com o poder de expressão e conexão das obras do artista com o espectador, e esse
foi o tema da minha aula.
A curiosidade inata de uma reumatologista levou-me
a estudar a história da arte, desenho e pintura. Hoje,
após três anos, pinto e faço escultura, o que vem me
ajudando a lidar com a angústia e a ansiedade, inerentes à nossa profissão. A arte ajuda-me a manter minha
humanidade, sensibilidade e criatividade, características fundamentais para um bom exercício da medicina.
Hoje prescrevo arte para todos os meus colegas!
“Art washes away from the soul the dust of everyday life”
Pablo Picasso

“… diz-se que observar e analisar as expressões artísticas do ponto de vista médico incrementa a

We are not the last

We are not the last, 1974
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O efeito Mozart na
Reumatologia
“Os humanos distinguem-se de todos os outros seres vivos por criar uma coleção espetacular de
objetos, práticas e ideias conhecidas coletivamente
como cultura”1. Ela inclui a música.
Revendo a interação entre atividade profissional e cultura e arte, o médico/escritor Álvaro Sou2
za identificou 37 médicos famosos . Um dos personagens biografados foi o vienense Theodor Billroth
(1829-1894). Em 1873, o virtuoso Johannes Brahms
dedicou duas músicas (quartetos de cordas – Opus
51) a esse ilustre cirurgião e parceiro musical. Essas
obras ficaram conhecidas como quartetos Billroth I e
II. Um dos aforismas elaborados por Billroth foi: “a música enobrece e exalta o homem como nenhuma outra
arte”.
Alguns profissionais utilizam-se de um ambiente musical para melhorar a sua performance
profissional. O neurocirurgião/escritor Paul Kalanithi
usava música para aprimorar a sua concentração no
centro cirúrgico3.- “Quando eu estava no comando, em
vez da música pop que todos gostavam de ouvir na
sala de cirurgia, só tocava bossa nova. Pus Getz/Gilberto4 no som e nos arranjos suaves e melodiosos do
saxofone começaram a encher a sala”.
Há cerca de trinta mil anos os humanos já
tinham um cérebro musical, existindo evidências de
que utilizavam instrumentos de sopro ou percussão
primitivos5. A soprana/neurocientista Viviane Rocha
destacou que ”muito do que se sabe sobre estruturas
cerebrais e música advém de estudos com pacientes
que sofreram lesões cerebrais”6. O uso de tecnologias

que permitem visualizar o cérebro enquanto as pessoas ouvem, compõem uma música ou tocam um instrumento possibilitou mapear a conexão entre o córtex
auditivo e o sistema límbico, responsável pela percepção de emoções evocadas por música.
Koelsch propôs a teoria do quarteto das emoções humanas para explicar o efeito das emoções
7
evocadas por música . Utilizando neuroimagem funcional e captação elétrica da atividade cerebral, foi
possível identificar áreas específicas corticais, diencefálicas, hipocampo e no tronco cerebral. O conjunto de
efeitos da música parece estar associado à redução
emocional do estresse e controle da dor e envolve
diversos neurotransmissores/hormônios, tais como a
ß-endorfina e o cortisol8.
Recentemente, Wallmark e cols analisaram a
atividade neural de voluntários e identificaram que os
indivíduos com maior empatia têm os circuitos cognitivos relacionados à sociabilidade e ao prazer mais
ativados quando escutam música9. Eles sugerem que
a evocação da música pode desencadear os mesmos
processos sociais que ocorrem no cérebro durante as
interações sociais humanas mais complexas.
Oliver Sacks, renomado neurologista/escritor,
observou que “nos quadros de distúrbios cognitivos o
efeito da música pode auxiliar como terapêutica adjuvante. As vezes a musicoterapia é em grupo, às vezes individual. É assombroso ver indivíduos mudos,
isolados, confusos animarem-se com a música, reconhecê-la como familiar e começar a cantar, começar a
formar um vínculo com o terapêuta”10.
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Efeito terapêutico da música na
reumatologia
A primeira revisão sistemática sobre o efeito
terapêutico da música na reumatologia foi realizada
por Selvendran e cols 11, indicando melhora dos sintomas na osteoartrite e na fibromialgia em quatro estudos. Pacientes que escutavam música quatro vezes
por semana, durante quatro semanas, tiveram benefícios, como tratamento adjuvante na redução dos
sintomas da osteoartrite das mãos. Houve redução
da dor e melhorou a funcionalidade das mãos. Essa
melhora ocorreu tanto entre os pacientes que tocavam teclado musical como entre os que só ouviam
música.
A primeira descrição do efeito Mozart foi feita
por Rauscher e cols 12 na Universidade da Califórnia.
Voluntários saudáveis foram avaliados antes e depois
de ouvir as sonatas para piano em D maior, K448, de
Wolfgand Amadeus Mozart. Esse estudo avaliou os
efeitos da audição da música nas capacidades espaciais, focando nas correlações entre música e raciocínio espacial-temporal. Esse efeito foi avaliado em
outros 133 artigos identificados no PubMed 13, com
resultados ambíguos para o tratamento da epilepsia,
redução de estresse, melhora do desempenho cognitivo e outras condições médicas.

Os resultados conflitantes refletem a presença
de vieses metodológicos nos modelos epidemiológicos
e/ou nos desenhos metodológicos empregados nas avaliações. Contudo, existem perspectivas no uso da musicoterapia, que é uma terapêutica de baixo custo e não
invasiva.

Perspectivas
O neurocientista António Damásio cita o poeta
português Fernando Pessoa, no seu livro O desassossego, para analisar a complexidade da origem das emoções:
“Não sei que instrumentos tange e range, cordas e harpas, tímbares e tambores, dentro de mim”. Ele concluiu
que “A música é um poderoso indutor de sentimentos e
os humanos gravitam para certos sons instrumentais, modos, tons e composições que produzem estados afetivos
gratificantes. Existem dois grupos de instrumentos na orquestra de Fernando Pessoa. Primeiro, os principais, os
mecanismos sensitivos, através dos quais o mundo ao
redor e no interior de um organismo interage com o sistema nervoso. Segundo, os mecanismos que respondem
emotivamente, de modo contínuo, à presença mental de
qualquer objeto ou evento..... Esses dispositivos são conhecidos como impulsos, motivações e emoções.”1
A melhor compreensão dos mecanismos neurofisiológicos, ajustes metodológicos, adequação dos
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múltiplos efeitos da música como estilo, volume e preferências musicais, possibilitarão o uso adequado dessa
terapêutica complementar nas doenças reumatológicas.
Enquanto aguardamos os resultados, podemos reviver alguns momentos inesquecíveis do XXXIII Congresso Brasileiro de Reumatologia, ocorrido em Brasília, em 2016. Nessa ocasião, tivemos a oportunidade de
ouvir o Dr. Wilton dos Santos, reumatologista/barítiono/pintor, junto com o coral da UnB, numa interpretação
magistral do Tempo Perdido, da Legião Urbana, composta pelo poeta/músico Renato Russo (Figura 1). Vale a
pena conferir!
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Ressonância Magnética, Ecografia Geral, Doppler e Punção (PAAF)

Ressonância com maior abertura e mais conforto

Suporta pacientes de até 250 kg

Instalações adequadas à mobilidade dos pacientes
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Atendemos de segunda à sexta-feira, das 7h às 22h | Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h
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L2 SUL - SGAS 611, Centro Médico Lúcio Costa, Bloco I, Sala S-03
Ressonância Magnética, Ultrassonografia Geral, Doppler e Punção (PAAF)
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SEJA SÓCIO DA SRB
Divulgação de cadastro profissional no site da SRB, desconto em eventos.
Saiba mais acessando:
www.reumatodf.com.br

Secretaria da Sociedade de Reumatologia de Brasília:
(61) 3245-1671
Horário de funcionamento:
das 9h às 13h

Participe!
Envie sugestões, imagens, fotos ou artigo para a publicação: capitalreumato@gmail.com
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