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Mensagem da presidente

Queridos colegas,
Nossa especialidade em Brasília está vivendo um momento de entusiasmo e união.
Atualmente, contamos com mais de 100 reumatologistas no Distrito Federal (DF), sendo
este um contingente expressivo e um dos maiores do país. Além disso, nossa Sociedade está
fortalecida com o sucesso do último Congresso Brasileiro de Reumatologia, e querendo atuar
cada vez mais no cenário local e nacional.
Em meio a este clima favorável, a nova gestão da Sociedade de Reumatologia de Brasília
(SRB) 2017-2018 vem para consolidar as nossas conquistas, além de ousar e construir novas
formas de nos relacionarmos e nos atualizarmos.
A SRB 2017-2018 tem vários projetos, entre eles: reuniões científicas mensais de alto nível,
com palestrantes do DF e nacionais; reativação do site da SRB; criação de mídias sociais; criação
da revista Capital Reumato, recadastramento dos sócios.
Outro projeto muito especial é o Resgate Histórico da nossa querida especialidade no DF.
Temos muito a aprender, agradecer e nos inspirar com aqueles que iniciaram a trajetória da
nossa especialidade e sociedade na capital.
Convido todos a participarem dessa nova gestão, que vem cheia de entusiasmo e sonhos.
“A gente tem de sonhar, senão as coisas não acontecem...”.
Oscar Niemeyer
Abraço,

Luciana Feitosa Muniz
Presidente da SRB 2017-2018
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Palavra do editor

Prezados colegas,
É com imenso orgulho que lançamos a Capital Reumato: a primeira revista da Sociedade
de Reumatologia de Brasília.
Nosso objetivo é compartilhar informações científicas importantes, trocar experiências
práticas, disseminar particularidades e informações úteis do DF. Para que se torne uma
leitura prazerosa e leve, pretendemos mesclar conteúdos culturais, histórias da nossa
Sociedade e de nossos médicos em outros contextos além da Reumatologia.
A periodicidade desta publicação será trimestral e embora algumas seções
permaneçam em todas as edições, a estrutura não continuará rígida, para
permitir que sejam englobadas sugestões e aprimoramento do conteúdo.
Nosso objetivo é que um número cada vez maior de médicos do DF
e convidados de outros Estados participem, enviando materiais
diversos ou novas ideias.
Conciliar a difícil realidade da saúde com atualização
continuada, prática médica de excelência, desenvolvimento
da pesquisa local e fortalecimento como grupo é um grande
desafio para nós, reumatologistas do DF. Ainda assim,
temos a convicção de que com a união e contribuição
de todos esta jornada será encantadora, nos fará evoluir
como médicos e, acima de tudo, como seres humanos.
Um grande abraço,

Ana Paula Gomides
Editora da Revista Capital Reumato
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Resgate histórico

Sociedade de Reumatologia
de Brasília: Nossa História
Por Dra. Ana Paula Gomides e Dra. Luciana Muniz
foi criada a primeira diretoria da Sociedade, que contava com todos os reumatologistas residentes no DF.
Nessa assembleia histórica foi eleita e empossada a
referida Sociedade com a seguinte composição:

Da esquerda para a direita: Dra. Lúcia, Dra. Luciana, Dra. Sandra,
Dra. Ana Paula, Dra. Anna Beatriz, Dra. Hellen, Dra. Helenice.

O resgate histórico da Sociedade de Reumatologia
de Brasília (SRB) é um dos objetivos da atual gestão.
Com este propósito iniciamos um ciclo de entrevistas
com os primeiros reumatologistas do DF. No mês de
dezembro/2016 foi a vez da Dra. Lúcia Gonçalves e da
Dra. Helenice Teixeira, que compartilharam conosco
várias informações e fatos relevantes. Na ocasião fizeram também a doação de materiais impressos e fotos
que farão parte de um novo acervo da SRB.
Nosso agradecimento pela generosidade e exemplos inspiradores destas queridas colegas.

A criação de uma nova
Sociedade
A Sociedade de Reumatologia de Brasília teve início com o nome de Sociedade Brasiliense de Reumatologia, em setembro de 1971. Na época, um grupo de reumatologistas residentes no DF percebeu a
importância de se organizar para promover ações
de cunho técnico-científico. Em uma reunião oficial
com a presença do convidado Prof. Luiz Verztman
6 • Capital Reumato

Presidente: Luiz Torquato de Figueiredo
Vice-Presidente: Célio Menicucci
Primeiro Secretário: Francisco Aires Correa Lima
Segundo Secretário: José Joaquim Canedo
Diretora Científica: Lúcia Maria Moura Gonçalves
Tesoureira: Helenice Alves Teixeira
Uma curiosidade relatada por Dra. Lúcia Gonçalves é que na época da criação da Sociedade de Brasília havia apenas quatro médicos reumatologistas
residentes no DF. Entretanto, havia a exigência de
que, para formação de uma sociedade de especialidade regional, a mesma precisaria de no mínimo
cinco médicos. Desta forma, foi convidado um médico ortopedista para compor a equipe.
O trabalho inicial foi se desenvolvendo com as
dificuldades naturais para se conciliar as funções
administrativas e de capacitação. Apesar disso, esse
grupo de pioneiros foi desenvolvendo a especialidade em Brasília.
Ao descrever os desafios da época, Dra. Lúcia
Gonçalves e Dra. Helenice Teixeira enfatizaram que
o espírito de amizade e companheirismo entre os
colegas foram fatores essenciais para o crescimento
da reumatologia na capital do Brasil.
A seguir, reproduzimos uma carta escrita pelo
Prof. Luiz Verztman, na época presidente da SBR, na
qual parabeniza a Dra. Lúcia pelo início da Sociedade Brasiliense de Reumatologia.

“Estimada amiga Lucia,
Agradeço comovido e honrado o título a
mim conferido pela Sociedade Brasiliense de
Reumatologia de 1º sócio honorário desta nova
entidade.
Na realidade, sinto-me totalmente ligado
a esta regional, pelos laços de amizade e de
carinho que eu devoto a vocês todos, àqueles
que trabalharam comigo e aos outros que se
tornaram meus amigos. Tenho acompanhado
de perto o progresso de vocês, e cada vitória

de uma de vocês repercute em mim como se
fosse a minha própria.
Espero colaborar para o desenvolvimento
desta regional e estar inteiramente às ordens
da S. Brasiliense de Reumatologia.
Por favor, queira transmitir a todos os
membros da Sociedade presidida por você o
meu muito obrigado, comovido, e até breve.”
Luiz
Capital Reumato • 7

Antes e depois

Revitalização do logotipo

Nossos congressos
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Poesia

Vida torta
Por Dra. Simone Ritter*

Mãos tortas, tortuosa vida
Não chego mais até você, meus pés descalços
não entram nos sapatos
O apoio de outras mãos para seguir os meus caminhos
E a dor repousa no remédio, companheiro dos dias.
O ar me falta, mas o amor transborda, vindo de todos
que me cercam,
A tampa e o botão, não se soltam mais por meus dedos,
preciso de outras mãos que andam de mãos dadas com sorrisos
e acolhida,
são os outros que me ajudam a ter de volta o que cartilagens
corroídas me roubaram.
Articulações maiores e menos úteis do que antes
Fazem o meu quarto ficar mais distante e minhas roupas
parecerem labirintos.
Agora o tempo se dilata no meu simples movimento
de levantar
Até no meu banho vou descobrindo o que significa desafio!
Tudo ficou mais difícil, eu também fiquei mais triste
E depois tudo para, congelado comigo no meu
despertar pela manhã.
*A autora é médica geriatra, mestranda da Universidade de Brasília.
Escreveu esta poesia após frequentar o ambulatório de Artrite Reumatoide inicial do
Hospital Universitário de Brasília durante seu curso de pós-graduação.
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Informações úteis no DF

Fluxo de encaminhamento de
paciente para internação na
Unidade de Reumatologia HBDF
Por Dra. Jamille Carneiro

Pacientes podem vir direcionados, para internação na reumatologia, da:

Emergência do HBDF
Paciente proveniente da Emergência do HBDF com suspeita de doença reumática.
Ambulatório de Reumatologia HBDF
Paciente atendido na triagem ou em seguimento na Unidade de Reumatologia proveniente do Ambulatório.
Transferência inter-hospitalar
• Paciente proveniente de outra regional que tem reumatologista que necessite de atenção terciária não disponível na
regional que solicita a internação.
• Pacientes de outras regionais, cujo HBDF é referência, e que não têm reumatologistas.
Transferência intra-hospitalar (outras clínicas fora a Emergência)
Pacientes internados em outras clínicas no HBDF em que no decorrer da internação
se suspeitou de uma doença reumática.
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Fluxo de procedimento para que os pacientes
provenientes dos locais acima consigam acesso e
internação na Enfermaria da Reumatologia:

Emergência do HBDF

Autorização da transferência
deve ser feita por meio
de contato telefônico do
responsável da unidade
requisitante com chefia da
UREU, com staff responsável
pela Enfermaria ou mediante
resposta de parecer da
Reumatologia.

Ambulatório de
Reumatologia HBDF

São aceitos para internação
os pacientes com relatório do
médico assistente solicitando
a internação ou aqueles
em que a solicitação da
internação foi feita por meio
de contato telefônico do staff
do Ambulatório com chefia da
UREU, com staff responsável
pela Enfermaria ou residente
escalado na Enfermaria.

Transferência
inter-hospitalar

Na regional com
reumatologista: Autorização
da transferência deve ser feita
por meio de contato telefônico
do reumatologista da regional
requisitante com chefia da
UREU ou com staff responsável
pela Enfermaria.
Na regional sem
reumatologista: Autorização
da transferência é mediante
resposta de parecer da
Reumatologia.

Transferência
intra-hospitalar
(outras clínicas fora a
Emergência)

Autorização da transferência é
mediante resposta de parecer
da Reumatologia.

Para contato telefônico (telefones: 3315-1994/
3315-1236) para avaliações quanto a internação de
pacientes provenientes da emergência, ambulatório
e transferências inter-hospitalares de regionais com
reumatologista disponibilizamos médicos escalados
na enfermaria do 11º andar, pela manhã, de segundas a sextas.

Pareceres de pacientes internados no HBDF são
entregues na secretaria do 11º andar e respondidos
dentro de 48 h (não se considerando finais de semana e feriados).
Pareceres de outras regionais, sem reumatologistas, cujo HBDF é referência, são agendados em 48 h
(não se considerando finais de semana e feriados),
via contato telefônico (telefones: 3315-1994/33151236), na secretaria do 11º andar para os médicos
escalados na enfermaria, pela manhã, de segundas
a sextas. Pacientes provenientes de outras regionais
devem ser orientados a chegar no HBDF até as 9 h.
Os perfis de pacientes que devemos atender estão
relacionados com o objetivo do nosso atendimento
já definido na introdução, ou seja, nível terciário. São
aqui incluídos os pacientes de alta complexidade
com patologias graves: colagenoses, como o lúpus
eritematoso sistêmico que apresente (comprometimento sistêmico importante do tipo renal,
sistema nervoso central, hematológicos, pulmonar, cardíaco e infecções associadas), polimiosite,
dermatopolimiosite, esclerodermia, vasculites,
síndrome de antifosfolípide (SAF), síndrome reumatoide que ainda não tenha um diagnóstico definido, artrite reumatoide descompensada, com
manifestações extra-articulares, complicadas
com infecções, artrite metabólica em fase aguda
(gota), complicada com infecções ou comprometimento renal, espondiloartrites em atividade ou
com complicações, artrites infecciosas, raros casos de neoplasias articulares. Ressaltamos que os
casos de osteoartrite, fibromialgia, osteoporose e de
reumatismo de partes moles são acompanhados em
ambulatórios.
Na existência de leitos disponíveis, o paciente que
atende o perfil acima, se estável clinicamente, deve
ser encaminhado com documentação necessária
diretamente ao Núcleo de Internação e Alta (NIA)
para procedimentos de internação.
Os instáveis clinicamente que não podem aguardar
em casa o surgimento de vagas são direcionados, inicialmente, à emergência do HBDF até compensação clínica e
surgimento de leitos na Enfermaria da Reumatologia.
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Informações úteis no DF

HRT promove
treinamento de
clínicos das áreas
básicas para triagem
de pacientes
reumatológicos
Por Dra. Tania Maria de Oliveira

Em função da enorme demanda de pacientes com
queixas reumatológicas que procuram a rede básica de saúde com o intuito de conseguir consultas na
especialidade, a chefia de Clínica Médica do HRT, de
comum acordo com as dos Centros de Saúde da Regional e os reumatologistas do serviço se engajaram
num treinamento dos clínicos das áreas básicas e plantonistas da emergência do HRT para identificação de
casos que necessitem de avaliação mais rápida, como
LES, AR artrite reativa, da especialidade, triando estes
casos para o Ambulatório de Reumatologia do HRT,
desta forma reduzindo o tempo de espera na fila, bem
como morbidade e mortalidade dos mesmos.
Há cerca de três anos já existe o treinamento de
clínicos da rede da regional para seguimento de casos de osteoartrite, osteoporose e fibromialgia pelos
mesmos na rede básica, através de aulas e orientações quanto ao diagnóstico e tratamento.
Estabelecemos um vínculo de pareceres, caso
haja necessidade de reavaliação pelo especialista,
desses pacientes.
12 • Capital Reumato

Tivemos a oportunidade de ministrar aulas sobre diagnóstico diferencial de artrites, pois com a
possibilidade de aparecimento de novos casos de
chikungunya no DF com a estação das chuvas, é de
extrema importância que estes casos que podem
evoluir com artrite crônica sejam acompanhados na
especialidade.
Estamos abertos a novos esclarecimentos e colocamo-nos à disposição para mais informações,
pois este trabalho, na visão da Reumatologia do
HRT é de relevante importância na redução da
demanda reprimida local e na melhoria da qualidade do serviço.

Contato:
Dra. Tania Maria de Oliveira – tmlado@uol.com.br
Dra. Julinaide Nunes
Dra. Paola Bottim Madrid
Dra. Gabriela Jardim

Humorologia
Por Dra. Hellen de Carvalho

Rir é o

melhor remédio
Piadas de ambulatório
(vida real!)
No ambulatório de gota
Paciente portador de gota retorna
em consulta e informa que tem sentido dor articular. Ao perguntar se ele
tinha colocado gelo sobre o local da
dor, ele dá um sorriso e responde:
- Não, Dra. O gelo só coloquei no
uísque.

Nosso amigo CID
E hoje, no ambulatório, a paciente volta com meu pedido de parecer na mão e diz:
- Dra, a sra. esqueceu de botar o
CID!
Uma outra que aguardava comenta alto, injuriada:
- Esse Sr. Cid! Está sempre atrapalhando a nossa vida!
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Viagem

Camboja
Por Dr. Gustavo de Paiva Costa

Estive no Camboja no final de 2015, por curtos seis dias. O país tem uma
história de séculos, com passado glorioso, mas trágica em seu passado recente. O Camboja fica na península da Indochina, nome que remonta à
influência francesa da região, espremido entre a Tailândia a oeste e o Vietnã a leste, os destinos turísticos da região mais populares, e pelo Laos ao
norte. O país tem 15 milhões de habitantes e cerca de 181.000 km2, perto
do tamanho do Ceará.
Resumidamente, o que hoje chamamos de Camboja era o centro do
Império Khmer, que dominou a região por quase 800 anos, e de onde vêm
as construções impressionantes perto de Siem Reap, além de representar
quase 95% da etnia do país. Em meados do século 19 toda a região ficou sob
forte influência francesa, inicialmente como protetorado e depois como colônia, até a independência em 1941. O passado recente trágico é devido ao
regime comunista ditatorial implantado por Pol Pot, conhecido por Khmer
Rouge, que, apesar de ter sido curto (1975-1979), dizimou quase metade de
população do país – números oficiais falam de extermínio de 3 milhões de
cidadãos que discordavam do regime.
Optei por ir em uma excursão, apesar do país ser bem preparado para
e habituado a receber estrangeiros, até para testar uma empresa australiana que já vinha olhando há tempos, e que
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contratei pela internet – Intrepid Travel. Tinha como
destino a capital – Phnom Penh – e a estrela turística
do país, incluída em várias listas de viagens como
um dos 10 lugares imperdíveis para se conhecer - o
complexo de templos de Angkor, que fica na cidade
de Siem Reap.
A capital Phnom Penh lembra nossas cidades
grandes, com crescimento desordenado, mas trânsito bem mais caótico que o nosso, o que parece ser
uma marca de todo o sul da Ásia. Fui a alguns pontos turísticos ditos obrigatórios – Wat Phnom, Museu Nacional do Camboja, Palácio Real e todo seu
complexo, a Sisowath Quay costeando o rio. Todos
pontos realmente de interesse, que consegue-se
fazer a pé ou usando o tuk-tuk (aquela carrocinha
levada por alguém pedalando ou, nos últimos tempos, de moto). E tudo em 1 dia, com folga, aproveitando cada uma das atrações. Claro que cada um
tem seu ritmo.
No dia seguinte fui ao Museu do Genocídio e ao
Campo de Extermínio, testemunhas da triste história
recente do país. A visita foi guiada, o que achei que
valeu a pena, não apenas pelos detalhes da história
local, como também pela facilidade de acesso, especialmente da segunda locação que fica nos arredores da cidade. Terminei a manhã no mercado da
cidade, que lembra nossa feira do Guará. Almocei
lá com facilidade, mesmo ninguém sabendo falar
inglês – ou português. Apesar de ser um programa
de que particularmente gosto, acredito que não seja

para qualquer um, com vários animais vivos, sendo
abatidos e preparados para cozimento e limpeza
bem ruim.
De avião fui a Siem Reap para a visita aos templos,
que era o que mais esperava da viagem. A cidade é
pequena, com visível influência francesa na arquitetura do centro. A cidade tem uma rua fechada para
footing – Pub Street – cheia de bares, restaurantes
e vida noturna agitada. Comidas de rua, inclusive as
excêntricas, como gafanhotos, aranhas e cobras, são
facilmente encontradas ali, além de um astral ótimo.
Para quem gosta de compras, o mercado da cidade
fica a 1 ou 2 quarteirões, atravessando-se o rio, com
vários artigos típicos, lojas boas e ruins, preços razoáveis e sempre esperando por barganha.
O complexo de Angkor Wat fica ao norte da
cidade e pode-se chegar de carro, táxi, bicicleta
ou de tuk-tuk. O ingresso vale para 3 dias, portanto pode-se programar múltiplas visitas aos
templos com destinos diferentes. Fiz o primeiro
dia com guia, o que também achei que valeu
a pena, e os outros dois por minha conta, indo
de tuk-tuk – que me acompanhou o dia todo.
Os templos mais famosos são o Angkor Thom,
Baphuon e Bayon, realmente imperdíveis, e o Ta
Prohm, onde foi rodado o filme “Tumb raider” –
cinéfilos, adeptos de games e fãs da Angelina
Jolie não podem deixar de ir. O sítio arqueológico todo é impressionante, e é uma visita que
ficou para sempre em minha memória como
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Viagem
um dos melhores lugares em que já estive.
Acho que vale a pena uma estudada antes, para
eleger prioridades e se inteirar de todo o complexo, que foi considerado Patrimônio Cultural
da Humanidade em 1992 pela UNESCO. Fiz uma
visita que começou na madrugada para pegar
o nascer do sol em Angkor Thom, o que daria
como dica dessas preciosas. Achei sensacional.
De uma forma geral tive uma excelente impressão do povo cambojano. Sempre solícitos, educados
e com um riso no rosto. Vale lembrar que é costume,
apesar de não ser obrigatório, que todos os homens
passem um tempo como monges, o que não é fixo,
mas gira em torno de seis meses. Meu guia, por
exemplo, ficou quatro anos como um. Realmente
acho que isso impacta a sociedade como um todo.
Do ponto de vista culinário, as comidas são aquelas
típicas do sul da Ásia, com legumes e verduras frescos,
muito peixe e porco, leite de coco, carne em geral sofrível e, apesar do uso dos temperos locais, com pouca
pimenta na maioria das vezes, um contraponto aos
países vizinhos. Come-se bem e barato em todo lugar.
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A influência francesa aparece aí também, com uma pâtisserie de ótima qualidade, fácil de se encontrar. O Programa Sala Bai existe há cerca de 15 anos, com foco na
luta contra a pobreza e tráfico humano através do treinamento de jovens, tanto na cozinha como em hotelaria, com unidades em Siem Reap e na capital. As duas
melhores refeições que tive na viagem. Menu degustação, com releitura da culinária típica, num ambiente
aconchegante e descolado, além do importante apoio
à iniciativa. Vale, e muito, a visita.
Há outras muitas atrações no país como um todo,
com seu litoral menos badalado ao sul e o turismo
de natureza nas montanhas ao norte, que infelizmente não conheci. Quem sabe numa outra vez!

Referências
• Cambodia and Laos – Eyewitness Travel. Dorling Kindersley Limited,
London. 2013
• www.intrepidtravel.com
• www.canbypublications.com/angkor-cambodia/angkor-templeguide.htm
• whc.unesco.org › Culture › World Heritage
• www.theangkorguide.com
• www.salabai.com/

Filho de peixe
Por Dra. Anna Beatriz Assad Maia
Filhos, quando abraçam a carreira dos pais, dão
muito a pensar a esses pais...
Conhecedora de muitas histórias de sucesso, jamais
tinha apreendido o significado dessa escolha para
aqueles que serviram de modelo e inspiração aos filhos. Ao longo do tempo, observando a felicidade que
sentia ao ver filho de um colega de profissão escolher a
medicina, comecei a adentrar esse sentimento.
Dos mais próximos, muito cedo vi Paula Macedo
trilhar o caminho da mãe. Com alegria pude sentir
em mim uma pontinha da felicidade de Lúcia Macedo, meu grande exemplo profissional, ao ver a filha
dar continuidade à sua profissão.
Entretanto, a concreta dimensão desse espelhamento me alcançou, ainda desprevenida, quando
passei a trabalhar com Mário Soares Junior, filho de
Mário Soares Ferreira, com quem tive o prazer de
aprender e trabalhar durante muitos anos. Pude ver
no filho um pouco do médico que é seu pai. Seja
no gestual, na forma ética de trabalhar, no zelo profissional... Nesse encontro senti, na prática, o sabor
da continuidade, a visão de que uma vida talvez seja
pouco para o exercício de uma bela carreira.
É o que sinto quando vejo Rodrigo Aires, alegria,
por constatar que Francisco Aires nele não se encerra,
transborda para mais uma “aventura reumatológica”.
Entretanto, além da surpresa quando Letícia Assad,
minha filha, anunciou sua escolha profissional, senti
que nascia, naquele momento, mais uma dimensão
para minha profissão, a da transcendência. Sei que
estou dando a esta palavra um outro sentido, um
significado talvez “evolutivo” para abranger duas vidas distintas, entrelaçadas por uma escolha, que não
as torna uma pessoa só, mas dá continuidade a uma

Letícia, filha da reumatologista Anna Beatriz Assad Maia, foi aprovada em PRIMEIRO LUGAR no curso de Medicina da Universidade de Brasília-Unb (PAS de 2015) e iniciou o curso em janeiro de
2016. Desejamos sucesso nesta jornada!

vida profissional que não será interrompida com a
minha saída, pois haverá sempre um pouco de Anna
Beatriz em Letícia.
Muito mais que um elogio, filhos, quando escolhem livremente abraçar a sua profissão, dizem também, de certa maneira, que a sua história profissional
não termina em você. O seu olhar clínico permeará o
olhar do novo médico, renovado, mais aguçado por
novos conhecimentos, como se você pudesse enxergar ainda mais longe. Não deixa de ser uma forma de
poesia com a qual a vida lhe honra e brinda.
A todos os filhos inspirados por seus pais, a todos
os pais que se permitem serem tocados e modificados
pelos filhos, a todos os profissionais que fazem de seus
discípulos seus filhos, a todos alunos que tomam seus
mestres como genitores, meu muito obrigada. Vocês
representam a permanência num mundo tão efêmero.
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DF dá o exemplo

Coorte Brasília de
Artrite Reumatoide
Por Dra. Licia Maria Henrique da Mota

A Coorte Brasília de Artrite Reumatoide (AR) co-

e edema articular de padrão inflamatório, com ou

meçou a ser estruturada em 2003, durante o se-

sem rigidez matinal ou outras manifestações su-

gundo ano de minha residência médica em Reu-

gestivas de doença inflamatória articular) com du-

matologia, no Hospital Universitário de Brasília,

ração superior a 6 semanas e inferior a 12 meses,

Universidade de Brasília.

independente de satisfazer os critérios do Colégio

O objetivo, na ocasião, era organizar um ambu-

Americano de Reumatologia (ACR). Todos os pacien-

latório para seleção de pacientes com diagnóstico

tes selecionados preenchem, atualmente, de forma

de artrite reumatoide inicial, que seriam incluídos no

retrospectiva, os critérios EULAR/ACR 2010.

projeto GLADAR (Grupo Latino-Americano de Estudo da Artrite Reumatoide).

A partir do momento do diagnóstico, os pacientes são acompanhados prospectivamente, rece-

Após o término do GLADAR, os pacientes foram

bendo o regime de tratamento padrão utilizado

mantidos em acompanhamento, com um protoco-

no serviço, incluindo os tradicionais medicamentos

lo de avaliação modificado a partir do inicialmente

modificadores do curso da doença (MMCD) ou mo-

proposto, e, gradualmente, nos dois anos subse-

dificadores de resposta biológica (terapia biológica),

quentes, foi estabelecida uma coorte incidente de

de acordo com a necessidade. Os protocolos tera-

pacientes com diagnóstico de AR inicial. AR inicial

pêuticos são revistos periodicamente, e seguem as

é definida, para a inclusão nesse estudo, como a

orientações das sociedades de reumatologia. Além

ocorrência de sintomas articulares compatíveis (dor

dos protocolos de avaliação de atividade da doença
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por índices compostos de atividade e do tratamento
padronizado (treat-to-target), o acompanhamento
da Coorte prioriza questões como seguimento do
perfil vacinal, em todas as consultas, do risco reprodutivo, da avaliação de adesão terapêutica, entre
outras análises. Atualmente, há cerca de 150 pacientes acompanhados de forma protocolar por até 13
anos, a partir do diagnóstico inicial.
Hoje, além do acompanhamento assistencial, que
conta com apoio de profissionais da Terapia Ocupacional, a Coorte Brasília oferece, anualmente, a disciplina da Pós-Graduação em Ciências Médicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília
– Prática Interdisciplinar no Manejo da Artrite Reumatoide, uma matéria de 04 créditos que tem como
objetivo proporcionar aos alunos regulares de Mestrado e Doutorado o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes por participação
e avaliação críticas dos processos de diagnóstico,
tratamento e acompanhamento de pacientes com
AR. A Coorte também sedia o LAR (Laboratório de
Aptidão Física em Reumatologia), projeto voluntário
mantido por profissionais da Educação Física, encabeçado pelo Professor Sandor Balsamo.
As informações geradas pela Coorte já forneceram base para diversas teses de doutorado, dissertações de mestrado, além de múltiplas publicações,
apresentações, citações e prêmios em congressos
nacionais e internacionais.
A Coorte Brasília hoje é coordenada por mim e
pelas colegas Talita Yokoy, Luciana Muniz e Ana Paula Gomides, e conta com a participação ativa de
nossos residentes e pós-graduandos que, apesar das
dificuldades institucionais e logísticas, conseguem
oferecer assistência adequada aos nossos pacientes,
com avaliações trimestrais, e, sempre que necessário, mensais ou até mais frequentes, para controle de
atividade da doença ou de ocorrência de eventos
adversos. Em função do acompanhamento muito

próximo do idealmente proposto para os pacientes
com AR, temos orgulho de constatar que quase metade dos nossos pacientes encontra-se atualmente
em remissão da doença, estatística raramente alcançada em serviços assistenciais.
Embora desenhada com propósitos acadêmicos,
a prioridade da Coorte Brasília, e de todos nós, profissionais que nos engajamos a ela, é muito mais do
que a geração de conhecimento sobre AR em nossa
região. É a tentativa, apesar de todas as dificuldades
que a pesquisa científica enfrenta, da manutenção
de um atendimento de qualidade, digno e humanizado para nossos pacientes. Enquanto formos
capazes de garantir a qualidade da assistência, e o
comprometimento das pessoas que trabalham para
isso, a missão da Coorte Brasília será honrosamente
cumprida.

Referências recomendadas

• da Mota LM, Santos Neto LL, Pereira IA, Burlingame R, Menard HA, Laurindo IM. Autoantibodies in early rheumatoid arthritis: Brasilia cohort: results of a three-year serial analysis.
Rev Bras Reumatol 2011 Dec;51(6):564-71.
• da Mota LM, dos Santos Neto LL, Burlingame R, Menard HA,
Laurindo IM. Laboratory characteristics of a cohort of patients
with early rheumatoid arthritis. Rev Bras Reumatol 2010 Jul-Aug;50(4):375-88.
• da Mota LM, Laurindo IM, dos Santos Neto LL. Prospective
evaluation of the quality of life in a cohort of patients with
early rheumatoid arthritis. Rev Bras Reumatol 2010 May-Jun;50(3):249-61.
• da Mota LM, Laurindo IM, dos Santos Neto LL. Demographic and clinical characteristics of a cohort of patients with
early rheumatoid arthritis. Rev Bras Reumatol 2010 May-Jun;50(3):235-48.
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Reumato do bem

Dr. Francisco Aires
Por Dra. Licia Maria Henrique da Mota

Ainda é madrugada, mas uma extensa fila aguarda na porta da sala C do corredor laranja do Ambulatório de Reumatologia do Hospital Universitário de
Brasília. São pessoas de todas as classes sociais, com
dores do corpo ou da alma, carregando o peso dos
mais diversos diagnósticos – em comum, têm a esperança de serem atendidas por um Doutor especial,
um médico mítico, “milagreiro”, um verdadeiro anjo.
Seguindo os seus próprios ensinamentos “Quem
é coxo parte cedo!”, ele surge pouco depois do nascer do sol. O “Doutor Aires” vem gingando do seu jeito único pelos corredores do hospital, um chaveiro
barulhento balançando entre os dedos, o telefone
tocando convulsivamente – outros pacientes que esperam suas orientações sempre valiosas. Os cabelos
platinados refletem os muitos anos de experiência, o
assobio alegre (o hino do Vasco, seu amado clube do
coração, ou algum samba de raiz) só poderia vir de
alguém que exerce seu ofício por absoluta paixão e
com a mais verdadeira alegria. Que outra explicação
poderíamos imaginar para justificar a energia infinita
que o move? Como não idolatrar alguém que, após
quase dez anos de sua aposentadoria (compulsória)
no serviço público, continua atendendo gratuita e
voluntariamente, em um ritmo alucinante mesmo
para os muito mais novos, sem hora para terminar?
Nosso anjo sem asas e sem jaleco (mas com um
estetoscópio pendurado no pescoço) senta-se pacientemente em sua mesa, na sala surrada do ambulatório, e chama um a um aqueles que esperam por
ele. As pessoas entram com fé, muito apropriadamente a ele direcionada: “Disseram que se o senhor
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não puder resolver o meu caso, ninguém mais poderá!” É a mais pura verdade, mas ele balança a cabeça
negativamente, em sua humildade de sempre.
Os pacientes reconhecem o seu esforço sem fim
para ajudar a todos. Agradecem repetidamente e trazem seus presentes, ofertas singelas, sinceras, curiosas:
uma rapadura da terrinha (veio lá de Amarante - PI mesmo?), um bolo “que a mãe fez”, um monte de bacuris
(“para o senhor fazer aquele sorvete famoso”), uma camisa de jogador de futebol (“para quando o senhor for
convocado para a Seleção Brasileira”), um troféu em forma de peixe (“para o maior pescador da história”), muitos beijos e abraços, um lugar eterno no imaginário da
família daqueles de quem ele aliviou o sofrimento ou
dos tantos outros que livrou das garras da morte, com
seus diagnósticos precisos e rápidos.
Não haveria figura mais emblemática para retratarmos nesta primeira seção da coluna “Reumato
do Bem”. Quando me pediram para escrever essas
breves linhas sobre meu grande mestre, Dr. Francisco
Aires Corrêa Lima, médico no sentido mais amplo
da palavra e modelo de ser humano, com quem tive
a honra de aprender (e a felicidade de continuar
aprendendo) a arte da Reumatologia, eu pensei muito
sobre o que gostaria de dizer. O carinho, o respeito e
a admiração são infinitos, e tudo o que poderia ser
dito parece pequeno diante da imensidão do seu
exemplo de vida.
Preferi defini-lo de uma forma bem simples, como
sei que ele bem gosta, parafraseando seu poeta predileto: “O seu coração é nobre, foi assim que Deus o
fez” (Deixa a vida me levar, Serginho Meriti).

Cruzadinha
Cruzadinha criada pela Dra. Ana Paula
Gomides, com questões retiradas das
Provas de título da SBR de anos anteriores.
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4. O acometimento articular mais frequente na artrite psoriásica
7. Na osteonecrose, qual o exame de imagem que oferece mais
precocemente alterações que auxiliam no diagnóstico
9. Qual o exame oftalmológico necessário na avaliação de uma
uveíte?
11. Marcador de reabsorção óssea na doença de Paget
12. A lesão hiperqueratótica palmoplantar está relacionada com
13. Anéis de Kayser-Fleischer na córnea. Qual é o provável
diagnóstico?

1. Víscera mais acometida na esclerodermia linear
2. No tratamento da osteoporose, medicamento que não constitui
uma droga antirreabsortiva
3. Nas enteroartropatias como a doença de Crohn e a Retocolite, qual
manifestação cutânea é mais frequente?
5. Teste para avaliação da integridade do supraespinhoso
6. Manifestação pouco frequente no LES
8. Dentre os suplementos de cálcio disponíveis, qual contém maior
percentagem de cálcio elementar
10. A poliarterite nodosa, uma vasculite sistêmica, geralmente NÃO
acomete

Confira as respostas na página 40.
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Imunobiológicos em reumatologia:
hora de pensarmos nos custos
Por Dr. Zilcem da Costa Arruda Junior
Médico Reumatologista;
Faculdades Integradas do Planalto Central, Brasília.

Assistimos nos últimos anos a uma revolução
na terapêutica das doenças reumatológicas. Vimos
o armamentário contra algumas das principais
enfermidades reumáticas mais do que triplicar em um
intervalo de tempo relativamente curto. Este avanço
deveu-se em grande parte ao advento dos fármacos
imunobiológicos. Tais medicamentos inseriram-se
de maneira incontestável no arsenal terapêutico da
artrite reumatoide (AR), das espondiloartropatias e
das vasculites ANCA-associadas, e em menor escala
no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico,
das miopatias inflamatórias, da síndrome de
Sjögren, esclerose sistêmica e das demais vasculites
sistêmicas.
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Paralelamente a tal incremento terapêutico,
presenciamos um aumento vertiginoso nos custos
associados a esses tratamentos, que se devem em
grande medida aos altos preços dos medicamentos
imunobiológicos. Para efeito de comparação, o custo
anual do tratamento de um indivíduo com artrite
reumatoide com qualquer um dos imunobiológicos
aprovados para o seu tratamento chega a ser mais
de cem vezes superior ao custo anual do tratamento
desse mesmo indivíduo com o metotrexato,
principal droga modificadora de doença sintética
para o tratamento da AR.1
Tendo em vista que os preços dos medicamentos
no Brasil são controlados pela Câmara de Regulação
do Mercado de Medicamentos, podemos estimar
para a artrite reumatoide, uma das doenças para a
qual os imunobiológicos mais são utilizados, o custo
anual por paciente do tratamento de manutenção
com os mesmos, utilizando para o Sistema Único
de Saúde o Preço Máximo de Venda ao Governo
(PMVG) e para o sistema privado de saúde o
Preço de Fábrica (Tabelas 1 e 2). Tais estimativas,
embora falhas por subestimarem tanto o poder de
negociação de preços do Ministério da Saúde pela
compra unificada de medicações, quanto por não
considerarem outras cobranças feitas pelos centros
de infusão aos planos de saúde, além do próprio
preço do medicamento em si, permitem que
tenhamos uma ideia dos custos associados ao uso
dessas drogas.1
Muitas das afecções reumatológicas para as
quais os imunobiológicos foram aprovados como
tratamento, longe de serem doenças raras e
infrequentes, são patologias relativamente comuns

e prevalentes. É o caso da AR, cuja prevalência
estimada globalmente é de 0,3-1%,2 com um estudo
brasileiro mostrando prevalência de 0,46% em nosso
meio,3 e das espondiloartrites, com estudos na
população americana mostrando uma prevalência
de espondiloartrite axial de 1%-1,4%.4
Segundo dados americanos, 26,7% a 43% dos
pacientes com AR fazem uso de medicamentos
imunobiológicos.5,6 Nas espondiloartrites, o uso de
tais medicamentos tem sido cada vez mais comum,
sendo os fármacos anti-TNF alfa medicações de
escolha para o tratamento das espondiloartrites
axiais não responsivas aos anti-inflamatórios não
esteroidais.7,8
Analisando os dados apresentados, fica claro que
os valores gastos com imunobiológicos poderão
ultrapassar mais de uma dezena de bilhões de
reais no Brasil somente para o tratamento de um
pequeno número de moléstias reumáticas. É então
óbvia a natureza absolutamente insustentável a
médio e longo prazo dos custos envolvidos com
esses medicamentos no tratamento de doenças
reumatológicas em nosso país, especialmente
levando-se em consideração a grave crise
econômica pela qual passamos e a ausência de
perspectiva de saída da mesma em um curto
intervalo de tempo. E tal insustentabilidade não
se aplica somente ao setor público de saúde,
pois o setor privado também não conseguirá
arcar com o alto peso financeiro exercido sobre
ele por tratamentos tão onerosos. E ruindo a
sustentabilidade financeira dos setores privados e
públicos de saúde, o pior dos mundos surgirá: uma
grande quantidade de portadores de enfermidades
de alta morbidade sem acesso a tratamentos
comprovadamente eficazes.
É errôneo pensarmos que não há margens
para reduções nos preços dos medicamentos
imunobiológicos por serem eles “tratamentos
inexoravelmente caros pelo alto teor de tecnologia
envolvido em sua produção”. Tecnologias, por mais
avançadas e sofisticadas que pareçam em um

primeiro momento, tendem a se baratear com o
tempo, principalmente em uma realidade de ampla
difusão das mesmas. Este é um imperativo do sistema
de produção capitalista moderno. Também não é
correto o conceito de que o mercado se encarregará
de espontaneamente reduzir os preços pela “livre
concorrência entre as empresas”, pois sabemos
que a cartelização entre os agentes econômicos
envolvidos na produção e comercialização desses
medicamentos é uma realidade possível e a
judicialização da medicina interfere na lógica do
livre mercado (se o juiz vai obrigar a compra de um
determinado produto prescrito por um médico,
por que a empresa que o fabrica terá interesse em
reduzir o seu preço?).
Assim sendo, se nós, reumatologistas, quisermos
que o maior número de nossos pacientes tenha
acesso aos melhores tratamentos disponíveis,
teremos que ter um papel mais ativo na redução
de seus custos, em especial nos que se referem aos
imunobiológicos. E como isso pode ser feito?
Em primeiro lugar, tendo em vista a similaridade
de eficácia entre a maioria dos imunobiológicos
disponíveis
no
tratamento
de
doenças
reumatológicas em que eles mais comumente
são indicados,9 devemos pautar nossas escolhas
por aquelas de menor preço sempre que possível.
Isto demanda conhecermos os valores de
comercialização de cada um dos medicamentos
por nós prescritos. Esta postura pode gerar uma
verdadeira “guerra de preços” se a indústria perceber
que o fator custo é decisivo em nossas escolhas, não
lobbies de outras naturezas.
Segundo, recebermos com entusiasmo a vinda
dos biossimilares, que têm um forte potencial de
reduzir os custos dos tratamentos imunobiológicos
na reumatologia. Embora ainda haja controvérsias
acerca da sua intercambialidade com os fármacos
de referência, vários estudos mostram que os
biossimilares já disponíveis são seguros e eficazes.10
Terceiro, tentar reduzir a dose dos imunobiológicos
ou até mesmo suspendê-los naqueles casos em
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que remissão sustentada da doença foi alcançada
com seu uso. Alguns estudos mostraram que até
metade dos pacientes com artrite reumatoide
inicial consegue descontinuar imunobiológicos
anti-TNF alfa após terem obtido baixa atividade de
doença ou remissão sustentadas, sem reativação
clínica ou comprometimento funcional, embora
essa taxa seja bem menor naqueles pacientes com
artrite reumatoide estabelecida.11 Alguns outros
mostram que naqueles pacientes com artrite
reumatoide nos quais a suspensão completa de
imunobiológicos não foi possível, a manutenção
dos mesmos em doses reduzidas pode ser uma
estratégia efetiva.12 Em relação às espondiloartrites,
alguns poucos estudos mostraram que a retirada

de imunobiológicos bloqueadores do TNF-alfa em
pacientes com espondilite anquilosante de longa
data não é factível, porém um estudo mostrou ser
possível suspendê-los em alguns pacientes com
espondiloartrite axial muito precoce.13
Pensarmos em custos não é apequenar a medicina
com mesquinhez. É respeitarmos princípios
matemáticos básicos que teimam em dirigir a
realidade. A matemática costuma ser irascível com
aqueles que não a levam em conta (vide a tragédia
da realidade fiscal brasileira atual). Ela é inflexível,
não respeita doentes e boas intenções. Temos de
nos adequar a ela se quisermos que o maior número
de doentes tenha acesso aos melhores tratamentos.

Tabela 1. Custo anual do tratamento de manutenção por paciente (65 kg), com cada medicamento biológico para o
tratamento da artrite reumatoide, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG)
Preço por
unidade
(PMVG)*

Posologia
(manutenção)

Unidades

Custo anual**
do tratamento de
manutenção por paciente
(65 kg)

Adalimumabe

R$ 2.496

40 mg a cada 2 semanas

24

R$ 59.904

Golimumabe

R$ 2.408

50 mg/mês

12

R$ 28.896

R$ 632

200 mg a cada 2 semanas

24

R$ 15.168

Etanercepte

R$ 1.134

50 mg/semana

48

R$ 54.432

Infliximabe
(Remicade)

R$ 2.498

3 mg/kg a cada 8 semanas

12

R$ 29.976

Infliximabe
(Rensima)

R$ 1.594

3 mg/kg a cada 8 semanas

12

R$ 19.128

Abatacepte

R$ 1.134

750 mg a cada 4 semanas

36

R$ 40.824

Tocilizumabe

R$ 1.019
(200 mg)
RS 407
(80 mg)

8 mg/kg a cada 8 semanas

24 de 200 mg
+ 24 de 80 mg

R$ 34.224

Rituximabe

R$ 5.188

Máximo de 2.000 mg a cada 6
meses

8

R$ 41.504

Medicamento

Certolizumabe pegol

*Dados atualizados de 20/12/2016.
** Pressupostos: Todos os meses com 4 semanas; um ano contendo 48 semanas.
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Tabela 2. Custo anual do tratamento de manutenção por paciente (65 kg), com cada medicamento biológico para o
tratamento da artrite reumatoide, com base no Preço de Fábrica
Medicamento

Preço por unidade
(Preço de Fábrica
+ ICMS 18%)*

Posologia
(manutenção)

Unidades

Custo anual **do
tratamento de
manutenção por
paciente (65 kg)

Adalimumabe

R$ 3.668

40 mg a cada 2 semanas

24

R$ 88.032

Golimumabe

R$ 3.539

50 mg/mês

12

R$ 42.468

R$ 929

200 mg a cada 2 semanas

24

R$ 22.296

Etanercepte

R$ 1.677

50 mg/semana

48

R$ 80.496

Infliximabe (Remicade)

R$ 3.670

3 mg/kg a cada 8 semanas

12

R$ 44.040

Infliximabe
(Rensima)

R$ 2.402

3 mg/kg a cada 8 semanas

12

R$ 28.824

Abatacepte

R$ 1.666

750 mg a cada 4 semanas

36

R$ 59.976

R$ 1.497 (200 mg)
R$ 598 (80 mg)

8 mg/kg a cada 8 semanas

24 de
200 mg +
24 de 80 mg

R$ 50.280

R$ 6.352

Máximo de 2.000 mg a
cada 6 meses

8

R$ 50.600

Certolizumabe pegol

Tocilizumabe

Rituximabe***

*Dados atualizados de 20/12/2016.
** Pressupostos: Todos os meses com 4 semanas; um ano contendo 48 semanas.
*** Rituximabe é isento de ICMS.
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Doenças
reumatológicas
e olho seco:
O comprometimento
oftalmológico nas
doenças reumatológicas
Por Dr. Manoel Paulo S. de Sena Junior
Médico oftalmologista;
Especialistas em doenças externas oculares e córnea.

Quem diria que aquela irritação ocular, olhos vermelhos e sensação de areia dentro dos olhos pode ser um
sintoma inicial de alguma doença reumatológica?! Sim,
isso mesmo. Muitas vezes não damos a importância
necessária a este sintoma tão frequente, principalmente para os moradores do Planalto Central, conhecido
pelo clima desértico, com umidade do ar bem abaixo
dos limites confortáveis para a maioria das pessoas.
A denominada “Síndrome do Olho Seco” pode ter
inúmeras causas, relacionadas a fatores ambientais,
hormonais, idade, alérgicos e também relacionados a
inúmeras doenças reumatológicas. Muitas vezes, a primeira manifestação de muitos distúrbios reumatológicos é um “olho seco”, nem sempre de fácil identificação.
Alguns desses distúrbios reumatológicos podem
demorar anos para terem o seu diagnóstico feito com
confirmação laboratorial e preenchimento de critérios
diagnósticos muitas vezes difíceis de ser alcançados.
Assim, correlacionar alterações na superfície ocular e ter
em mente alguma provável causa reumatológica para
a queixa de “ressecamento dos olhos” pode abreviar o
diagnóstico de várias doenças potencialmente graves e
tornar mais confortável o dia a dia dos pacientes.
Doenças como artrite reumatoide, artrite reuma26 • Capital Reumato

toide juvenil, sarcoidose, granulomatose de Wegener,
artrite psoriásica, síndrome de Sjögren, síndrome de
Reiter, doença de Behçet, penfigoide, Stevens-Johnson, entre inúmeras outras, apresentam comprometimento oftalmológico. As alterações oftalmológicas
podem variar desde quadros leves de olho seco a quadros dramáticos, como no Stevens-Johnson. Episclerites, esclerites perfurações oculares (córnea e esclera),
uveítes, descolamentos de retina, entre outras, podem
ser observadas nesses pacientes. Entretanto, vamos
nos concentrar na síndrome do olho seco e sua relação
com algumas patologias reumatológicas que cursam
com esse sintoma.
Quanto a sua definição, a síndrome do olho seco
ocorre quando há um volume ou função inadequada
da lágrima, resultando em um filme lacrimal insuficiente ou instável e ocasionando uma má lubrificação
e doença da superfície ocular.
• Ceratoconjuntivite sicca (KCS) refere-se ao olho
seco com algum grau de ressecamento.
• Xeroftalmia define o olho seco associado à deficiência de vitamina A.
• Xerose refere-se à secura ocular extrema e à
queratinização que ocorre em olhos com cica-

•

trização conjuntival grave.
Síndrome de Sjögren é um quadro inflamatório autoimune, na qual o olho seco é uma
característica típica decorrente da destruição
das glândulas lacrimais pela doença.

lacrimal
O filme lacrimal consiste de forma simplificada
em três camadas que se misturam para manter a
lubrificação ocular (Figura 1). Todas as camadas devem estar em equilíbrio para uma boa lubrificação.
Qualquer deficiência em alguma das três camadas
pode levar a um quadro de olho seco.
1. Camada lipídica - secretada pelas glândulas
meibomianas, tem como função impedir a
evaporção do filme lacrimal.
2. Camada aquosa - secretada pelas glândulas
lacrimais. Lubrifica, tem função de nutrição
corneana e leva diversos mediadores antibacterianos, como IgA, lactoferrina e lisozima.
3. Camada mucosa - secretada principalmente
pelas células caliciformes conjuntivais. Tem
uma característica mais espessa, aderindo
mais firmemente ao epitélio corneano e função principal de lubrificar a córnea.

Quadro clínico
A sintomatologia do olho seco pode ser bastante variada (Figura 2). Em alguns casos em que
o exame oftalmológico na lâmpada de fenda mostra alteraçōes grosseiras, com ceratite puntata, diminuição do tempo de quebra do filme lacrimal
(“Break Up Time”-BUT) - o paciente pode não ter
queixas significativas de irritação ocular. Em contrapartida, pacientes com leves alteraçōes podem
ter uma sintomatologia muito importante, com
queixa de dor, fotofobia intensa, lacrimejamento,
prurido, baixa visual transitória que melhora após
aplicação de colírios lubrificantes, dor, hiperemia
ocular, entre outros.
Nesses casos, a investigação oftalmológica se faz
necessária para diagnosticar o quadro de olho seco,
assim como em que camada da lágrima se encontra
a deficiência a ser corrigida. Deficiências de produção lacrimal nas camadas mucosas e aquosas, excesso de oleosidade na camada lipídica, fatores
inflamatórios e mediadores imunológicos liberados em doenças como artrite reumatoide, LES,
entre outras, podem gerar um desequilíbrio na
lágrima, com consequente instabilidade no filme
lacrimal e diminuição na função de lubrificação.
Em decorrência da má lubrificação pode-se desenvolver lesōes na superfície corneana e conjuntival, tais quais ceratites puntatas, lesōes epiteliais e

Camada lipídica
0,1 m
Glândulas
de Meibomius

Glândula
lacrimal
Camada aquosa
7,0 m

Camada mucosa
0,2 m

Células
caliciformes

Figura 1. Camadas do filme lacrimal.

Capital Reumato • 27

A vez e a voz do especialista

Testes diagnósticos

Figura 2. Anormalidades do filme lacrimal no olho seco. (A) resíduos de muco, (B) menisco lacrimal fino e erosões ponteadas, (C)
espuma na margem palpebral por excesso de oleosidade no filme
lacrimal.

em casos mais graves perfuraçōes corneanas nos
quadros mais dramáticos.
De forma bem simples, existem dois tipos de olho
seco:
• Olho seco por deficiência de produção - onde
os componentes aquoso e mucoso não são
produzidos de forma suficiente para manter
a lubrificação ocular.
• Olho seco evaporativo - onde existe uma
instabilidade na camada lipídica responsável
pela manutenção da integridade do filme lacrimal, permitindo uma quebra precoce do
filme e sua evaporação, também gerando o
olho seco.
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Existem vários testes disponíveis para auxiliar o
diagnóstico e classificação do olho seco. Aqui vamos citar os mais acessíveis para a prática diária:
• Break up Time (BUT) - Tempo de ruptura do
filme lacrimal é um teste que avalia a estabilidade do filme lacrimal. Instila-se fluoresceína colírio a 2% e cronometra-se na lâmpada
de fenda o tempo (em segundos) necessário
para a quebra da lâmina do filme lacrimal.
Quanto maior o tempo necessário para ocorrer a quebra do filme lacrimal, melhor a qualidade do filme lacrimal e mais lubrificada é a
superfície ocular. O filme demora, em olhos
normais, em média, mais de 10 segundos
para começar a evaporar. Resultados entre
5-10 segundos são considerados alterados
e menores que 5 segundos muito alterados,
presentes em olhos muito secos.
• Teste de Schirmer tipo 2 (Figura 3) - Neste
teste mede-se a produção basal da lágrima.
Posiciona-se um papel feltro milimetrado no
fórnice da pálpebra inferior após anestesia tópica com colírio anestésico. O paciente fecha
os olhos por 5 minutos, em seguida retira-se
o papel e mede-se em milímetros o quanto

Figura 3. Teste de Schirmer.

•

foi umedecido e quanto marca o papel feltro.
Resultados maiores que 10 mm são considerados normais, entre 5-10 mm alterados e
menores que 5 mm muito alterados, sugestivos de um olho seco de maior gravidade,
decorrente de uma deficiência de produção.
Rosa bengala e lissamina verde - São testes de corantes da superfície ocular onde se
aplicam colírios de determinada substância
nos olhos e se observa onde existem lesōes
decorrentes do olho seco. Esses corantes têm
a capacidade de se ligar a células mortas ou
desvitalizadas da córnea ou conjuntiva que
decorrem do olho seco. Quanto maior a àrea
corada, pior a lubrificação e maior é o olho
seco. Existem tabelas com pontuaçōes para
determinar a gravidade da doença, conforme
mostram as figuras 4 e 5.

1 ponto

2 pontos

Medidas gerais para melhora da umidade no
ambiente de trabalho, assim como aumentar a frequência do piscar, principalmente durante o uso de
computadores e videogames, hidratação adequada,
evitar contato direto com fluxo de ar condicionado
ou ventiladores nos olhos, uso de umidificadores,
controle de quadros alérgicos que pioram os sintomas de olho seco, uso de lágrimas artificiais, colírios
sem conservantes, são orientaçōes que qualquer
profissional médico pode fornecer.
O oftalmologista tem papel importante na identificação do tipo de olho seco (se inflamatório, por
deficiência de produção ou excesso de evaporação),
assim como na escolha do melhor tratamento a ser
indicado em cada caso em particular. Nos casos de
olho seco mais grave e principalmente com a coexistência de distúrbios reumatológicos associados, a
boa relação entre reumatologista e oftalmologista é
essencial para o sucesso no tratamento.

3 pontos

Figura 5. Coloração de rosa bengala.
Figura 4. Pontuação no coloração com lissamina verde. Pode ir
de 0-9 pontos somando-se a pontuação das três áreas da figura.
Resultados sugestivos de olho seco são a partir de 4 pontos.

Tratamento
O manejo do paciente com olho seco consiste
inicialmente em identificar e classificar o distúrbio, assim como correlacionar sua associação com
doenças sistêmicas que possam cursar com esse
sintoma. Um rastreamento reumatológico é mandatório nos pacientes que apresentam um olho
seco severo, sem alteraçōes oftalmológicas que
justifiquem esse quadro.

Contato
Cornea Clinic Brasília
Seps 709/909 Centro Clínico Julio Adnet - salas
312/313 Torre A, Tel.: 3202-0401, corneaclinicbsb@gmail.com
Hospital de Olhos de Sobradinho
Quadra 08, Área Especial 1, Sobradinho, ao lado
do Hospital Regional de Sobradinho, Tel.: 30303000, hosobradinho@gmail.com
Hospital Pacini
714/715 Sul - Edifício Pacini, Tel.: 3214-4703
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Sacroileíte secundária
a isotretinoína
Por Dra. Carolina Riether Vizioli

Relato de Caso
Paciente masculino, 14 anos, relata início de tratamento para acne há 45 dias com isotretinoína oral,
evoluindo após pouco menos de um mês de uso
com queixa dor em nádegas, inicialmente leve, porém com piora progressiva, o que levou à suspensão da droga. A dor apresentava-se inicialmente
em nádega direita, seguida de surgimento de dor
também em nádega esquerda, com caráter predominantemente inflamatório e rigidez matinal maior
que uma hora, associada a dificuldade de deambulação devido à dor intensa.
Negava febre, dor em articulações periféricas,
uveíte, diarreia, história de psoríase ou outras comorbidades prévias, bem como história familiar de
espondiloartrite.
Ao exame apresentava-se com sinais de sacroileíte bilateral, exame neurológico sem alterações.
Exames para investigação evidenciaram elevação
de provas de atividade inflamatória, com PCR (proteína C-reativa) = 6,78, VHS (velocidade de hemossedimentação) = 64 e HLA-B27 negativo. Realizou
RM (ressonância magnética) de sacroilíacas, com
presença de pequeno derrame e intenso realce nas
articulações sacroilíacas, áreas de edema e realce no
osso subcondral sacral e ilíaco, de predomínio nos
terços médio e inferior, com contornos regulares e
sem sinais de erosão (Figuras 1 a 3).
Uma semana após iniciado tratamento com
naproxeno, o paciente evoluiu com melhora parcial
dos sintomas, com redução importante da dor e da
rigidez matinal.
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Discussão
O uso de isotretinoína, retinoide indicado para
o tratamento sistêmico de acne grau III e IV, tem
como efeitos colaterais mais frequentes aqueles
relacionados ao ressecamento de pele e mucosas.
Entretanto, mais raramente observam-se também
artralgia e artrite periférica, sacroileíte, mialgia, fraqueza muscular, polineuropatia e outros sinais de
envolvimento musculoesquelético.1
A sacroileíte pode ser unilateral ou bilateral, geralmente com início agudo dentro de dias a semanas após a introdução da droga, e manifesta-se
como dor em sacroilíacas, elevação de provas de
atividade inflamatória e edema medular ósseo adjacente à articulação sacroilíaca em ressonância
magnética.2-4
A acne fulminans, caracterizada por início súbito de lesões acneicas nodulares e ulcerosas associadas a sintomas sistêmicos como febre, perda
ponderal e sintomas osteoarticulares, também
pode ser desencadeada pelo uso da isotretinoína
e cursar com sacroileíte, consistindo em diagnóstico diferencial importante.2
Sugeriu-se, como mecanismo fisiopatogênico,
que a isotretinoína pode induzir solubilização da
membrana lipossomal e consequentemente levar

a destruição citopática da sinóvia, gerando a artrite.5 A maioria dos casos relatados na literatura
não apresentou correlação com positividade para
HLA-B27; entretanto, faz-se necessária a investigação de doenças autoimunes/inflamatórias sistêmicas associadas e o seguimento com reumatologista.4,6,7
A extinção dos sintomas pode levar vários meses após a suspensão da droga, enquanto glicocorticoides e AINHs (anti-inflamatórios não hormonais) podem aliviar as manifestações agudas.3
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Na ponta da língua
Por Dra. Ana Paula Gomides
Médica Reumatologista com área de atuação em DOR;
Mestrado em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília – UnB;
Doutoranda em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília – UnB.

Guidelines

resumidos e comentados
A seguir apresentaremos um resumo com os principais pontos das recomendações EULAR para o manejo
da fibromialgia recentemente publicadas. Com o objetivo de propiciar uma leitura rápida, com fixação das
ideias importantes, o presente texto foi elaborado em
português, na forma de tópicos e o fluxograma principal foi redesenhado com novo layout. Os destaques
no texto e os comentários nos quadros foram feitos
pelo autor e não constam no documento original. As
recomendações originais podem ser vistas integralmente em: Ann Rheum Dis doi:10.1136/annrheumdis-2016-209724

Recomendações revisadas
EULAR para o manejo da
(EULAR revised recommendations for the management of
fibromyalgia)

Introdução
• A fibromialgia é uma doença comum (2% da população), heterogênea e complexa e que afeta a
qualidade de vida.
• O diagnóstico e o manejo da doença permanecem um desafio (muitas vezes o diagnóstico leva
mais de 2 anos para ser feito, com uma média de
consultas de 3,7 com diversos médicos e alta utilização de serviços de saúde 10 anos antes).
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• Dor é o sintoma dominante. Outros sintomas comuns, como fadiga, sono não reparador, distúrbio do humor e comprometimento cognitivo são
comuns, mas não universais.

O comprometimento cognitivo na
fibromialgia vem sendo cada vez
mais estudado e é chamado de
FIBROFOG. Trabalhos na literatura
vêm buscando evidências de lesão
orgânica, com alguns avanços, mas
ainda sem nenhuma confirmação.1
Embora na prática médica as pacientes com fibromialgia tenham
distúrbios psiquiátricos na maioria das vezes, cabe ressaltar a não
universalidade destes sintomas.
Muitas pacientes têm queixas dolorosas sem nenhuma evidência de
transtornos do humor, o que pode
até dificultar o diagnóstico, mas
não é motivo para excluí-lo durante uma investigação.

• As recomendações anteriores foram de 2005, época
em que havia poucas evidências e estudos.
• Os objetivos desta atualização foram fazer recomendações baseadas em evidências (para o uso de abordagens farmacológicas, não farmacológicas e combinadas) e identificar áreas prioritárias para pesquisas.

Métodos
• Grupo de trabalho: 18 pessoas de 12 países europeus,
sendo incluídos médicos (reumatologistas e outras
áreas clínicas), outros profissionais da saúde (como
terapeutas ocupacionais, enfermeiros) e pacientes.
• Principal variável de interesse: dor. Outros parâmetros
avaliados: fadiga, sono e funcionalidade.
• Para análise dos estudos foi utilizado o sistema
GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation system).
• Para fazer uma recomendação foram considerados:
número de ensaios, número de pacientes, desfechos
avaliados, qualidade dos exames e os ensaios incluídos nas revisões, eventos adversos e custo.

O sistema GRADE é um método criado para analisar a qualidade da evidência científica e a força das recomendações. É baseado em pontuações para diversos itens.
A pontuação final GRADE utiliza 4 categorias de qualidade de evidência com base nas
pontuações globais para cada item: alta (pelo menos 4 pontos no geral), moderada
(3 pontos), baixa (2 pontos) e muito baixa (uma ou menos)
A categorização final de evidências baseadas no escore GRADE acima (alta, moderada, baixa ou muito baixa qualidade) não necessariamente se relaciona com a qualidade metodológica geral de qualquer ensaio clínico ou revisão individual. Em vez
disso, ele se relaciona com a qualidade da evidência sobre um resultado específico na
população de interesse.2,3
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Resultados
• 2.979 trabalhos foram encontrados, mas apenas
107 foram selecionados para a revisão.

Prioridades para pesquisas futuras
• Algumas questões permanecem sem resposta e
devem ser a prioridade para novas pesquisas:

Avaliação do tratamento farmacológico

1) Que tipo de exercício é mais eficaz: força e/
ou treinamento aeróbio?

• Foram apresentados os resultados encontrados
para cada medicamento, com base nos estudos encontrados com a respectiva classificação
GRADE.

2) As abordagens farmacológicas e não farmacológicas combinadas são mais eficazes do
que uma única modalidade de tratamento?

• As recomendações finais para uso de cada medicamento podem ser vistas no fluxograma final.

3) Existem características de pacientes com
fibromialgia que preveem a resposta a terapias específicas?

Avaliação de terapias não farmacológicas
• Da mesma forma que foi feito para o tratamento
farmacológico, o texto original cita várias formas
de terapias que vêm sendo utilizadas com os respectivos estudos encontrados.

4) Como a fibromialgia deve ser tratada quando ocorre como comorbidade de outras formas de artrite inflamatória?
5) Que aspectos de um sistema de saúde otimizam o resultado no manejo de pacientes
com fibromialgia?

• O grupo foi unânime em fornecer uma “recomendação forte” apenas para a prática do exercício
físico, principalmente pelo seu efeito sobre a dor,
função física e bem-estar, disponibilidade, segurança e baixo custo.
• A abordagem não farmacológica recomendada
pode ser vista no fluxograma final.

Comparação com as
recomendações EULAR 2007
• As recomendações atuais foram feitas baseadas
em evidências.
• Houve apoio a algumas terapias não farmacológicas adicionais.
• A grande mudança desta recomendação: terapêutica não farmacológica deve ser terapêutica
de primeira linha e, em seguida, se houver falha, deve haver tratamento individualizado de
acordo com a necessidade do doente, que pode
incluir terapia farmacológica.
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Fluxograma com as recomendações

História e
exame físico

Diagnóstico de Fibromialgia

Se necessário excluir comorbidades tratáveis:
• Exames de laboratório e radiológicos
• Encaminhamento para outros especialistas

Educação do paciente e
orientação por escrito
Resposta insuficiente

Terapia física com graduação de exercícios
individualizados (pode ser combinada com outras
terapias não farmacológicas recomendadas como
hidroterapia, acupuntura)

Reavaliação do paciente para
tratamento individualizado

Resposta
insuficiente

Tratamento individualizado adicional
Depressão associada a dor,
dramatização, passividade ou
agitação excessivas

Dor severa/distúrbios
do sono

Incapacidade grave,
licenças por doença

Terapias psicológicas

Farmacoterapia

Programas de
reabilitação multimodal

• Principalmente terapia
cognitivocomportamental.
• Para quadros de depressão/ansiedade
severas considerar tratamento
psicofarmacológico.

• Dor severa:

Duloxetina
Pregabalina
Tramadol (isolado ou combinado a paracetamol)

• Distúrbios do sono graves:
Baixas doses de amitriptilina
Ciclobenzaprina ou
Pregabalina à noite
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Mode off
Por Dra. Hellen de Carvalho
A autora é médica reumatologista do
Hospital de Base do Distrito Federal (DF) e fotógrafa, escritora, poeta,
pesquisadora, dentre outros...

O que faço além da

reumatologia
“As fotos que fiz nos Jardins de Monet em Giverny,
na França, chamaram a atenção de um artista plástico
em São Francisco, nos EUA, Patrick M. Brandt.
Aproveitando o ACR daquele mesmo ano, conheci
seu estúdio e as telas com as minhas ninfeias, que mais
tarde foram leiloadas e arrematadas pelo próprio amigo do artista, que considerou um momento único a
oportunidade do nosso encontro.”

Harry’s Bar
Calle Vallaresso, 1323
Veneza. Itália
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Poderia virar as costas para aquele lugar pensando
ter sido muito mal atendida, mas preferi interpretar
o jeito que o garçom me atendeu oferecendo aquele
pequeno estofado entre o balcão e a porta de saída como sendo a única opção viável no momento.
A ideia era provar o drinque mais famoso de Veneza, o Bellini, feito no lugar onde ele tinha sido criado,
entre 1934 e 1948 por Giuseppe Cipriani, misturando
purê de pêssego com Prosecco.
Sabia que o hotel que escolhi ficava perto, mas não
imaginava quanto. Quando perguntei ao concierge o
caminho, ele deu um sorriso como se eu fizera a pergunta mais tola e descreveu os passos a serem seguidos por mim, riscando o mapa da cidade.
Era realmente muito perto. Mas a entrada era muito
discreta, passei direto, cheguei à beira do canal, olhei
para os lados e virei-me para trás. O nome da rua não
estava correto, havia a troca de uma letra, talvez num
italiano muito antigo. Ainda perdida, voltei pelo mesmo caminho, quando observei algumas pessoas entrando por uma pequena porta e, sim, estava lá o seu
nome: Harry’s Bar.

Empurrei aquela porta e foi quando se abriu para
mim um espaço barulhento pelo falatório de pessoas
bem vestidas de meia-idade, moradores locais, alguns
acomodados em mesas à direita e muitos outros amontoados à frente do bar, à esquerda. Havia um recepcionista que poderia ser facilmente confundido com um
freguês, pela informalidade de suas roupas, mas que
com gestos educados perguntou o que eu queria. Respondi que gostaria de provar o Bellini. Ele então olhou
para o balcão e, por falta de lugar, me ofereceu um
estofado de cor marrom que ficava entre a porta de
saída e o caixa, debaixo de uma prateleira onde eram
demonstrados souvenirs e livros de receitas e que poderia suportar duas pessoas sentadas. Aceitei. Os móveis de madeira, antigos, deixavam escuro o ambiente.
Sentei-me e esperei.
Depois de um tempo o homem que me recepcionou entregou-me um copo alto com uma bebida gelada de cor salmão e muito saborosa. Observei que
outros também bebiam o mesmo drinque. De pé, no
balcão. É costume os moradores de Veneza se encontrarem para um spritz no final da tarde.
Estava só, numa situação meio
delicada, sentada naquele lugar
improvisado. Me sentia deslocada,
num país estranho, com pessoas estranhas, mas o que importava para
mim naquele momento era o Bellini
e não teria outro dia para voltar. Então me concentrei naquela bebida
e saboreei cada gota, admirando
sua cor através do copo de vidro. Ao
meu lado, a mulher do caixa sorria
sempre que olhava pra mim. Ao terminar, entreguei o copo a ela e pedi
a conta. Sem gorjeta, sem “coperto”.
Santo Bellini!
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Caso clínico

Por Dra. Sandra Maximiano

Vasculite reumatoide:
ainda existe?
Mulher, 36 anos, artrite reumatoide (AR) soropositiva
em altos títulos, diagnosticada em 2001 no HUB, refratária
a metotrexato, leflunomida, sulfassalazina e hidroxicloroquina, em uso de certolizumabe, com doença ativa (CDAI
19), referia astenia, perda ponderal de 10 kg em três meses e fraqueza e parestesia ascendente em membros inferiores em fevereiro de 2015, após o surgimento de placas
eritematosas dolorosas em palmas e pernas – que remitiram espontaneamente sem deixar cicatriz.
Ao exame, apresentava artrite em cotovelo direito
e tornozelos e força e reflexos diminuídos em membros
inferiores e membro superior direito, com pés caídos.
Os exames complementares evidenciaram anemia normocítica-normocrômica, nódulos pulmonares à TC de
alta resolução e sinais de hipertensão pulmonar ao ecocardiograma (PSAP 42 mmHg). A eletroneuromiografia
constatou mononeurite múltipla sensitivo-motora de
padrão axonal. A biópsia de nervo sural não demonstrou
alterações inflamatórias ou infecciosas, assim como não
foram encontradas alterações nas imagens de neuroeixo
e no liquor.
O rastreio para infecções e neoplasias foi negativo. A
paciente evoluiu com dor ventilatório-dependente em

38 • Capital Reumato

caixa torácica, elevação de troponina e alteração eletrocardiográfica (infradesnivelamento de ST de V3 a V5), porém cineangiocoronariografia sem lesões ateroscleróticas
obstrutivas em coronárias.
Diante do diagnóstico de vasculite reumatoide, foi realizada pulsoterapia com metilprednisolona 1 g/dia por
3 dias, seguida de ciclofosfamida endovenosa 1 g/mês.
Segue em reabilitação fisioterápica, com recuperação
motora completa, e em terapia de manutenção com rituximabe, sem sinais de atividade da doença.
A vasculite reumatoide é uma rara, porém grave,
manifestação extra-articular da AR.1 Embora sua incidência esteja em decréscimo após o grande avanço
terapêutico de que dispomos hoje, casos ainda são
relatados, deixando-nos em alerta, especialmente para
aqueles pacientes que agregam fatores bem estabelecidos de mau prognóstico.1-3

Referências
1. Pisetsky DS. Rheumatoid vasculitis: going, going, but not yet gone.
Arthritis Res Ther 2015;17(1):116.
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Qual o diagnóstico?

Veja a resposta na página 40.
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Agenda

Programa de
Educação
Continuada SBR

Jornada RioSão Paulo de
Reumatologia

Encontro de
Reumatologia
Avançada

Reunião científica dias
08/03 e 06/04, às 20h,
Hotel Windsor Brasília.
Palestras de alto nível
científico. Não perca!

07 a 08/04/2017
Rio de Janeiro - RJ

18 a 20/05/2017
São Paulo - SP

Internacionais
Cora 2017 - The 4th
International Congress
on Controversies
in Rheumatology &
Autoimmunity
09 a 11/03/2017
Bolonha - Itália

The 12th International
Congress on
Systemic Lupus
Erythematosus & the
7th Asian Congress on
Autoimmunity

2017 World Congress
on Osteoarthritis

27 a 30/04/2017
Las Vegas - EUA

26 a 29/03/2017
Melbourne - Austrália

Fasciite eosinofílica página 39. A - Ressonância magnética de antebraço direito e esquerdo (terço distal, plano axial) em T1; B Imagem em T2 com saturação de gordura mostrando edema e realce nos planos fasciais (setas); C - Mão e antebraço com várias áreas de retração cutânea.
Respostas Cruzadinha: 1. Esôfago; 2. Teriparatida; 3. Eritema Nodoso; 4. Oligoarticular; 5. Jobe; 6. Vasculite; 7. Ressonância; 8. Carbonato; 9. Biomicroscopia;
10. Pulmão; 11. NTelopeptídeo; 12. Reiter; 13. Wilson.

