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“Perspetivar um futuro ainda 
mais risonho que os pioneiros 
da Reumatologia anteciparam”

J
ornal do Congresso 

(JC) | Quais as expectativas para 
o XXI Congresso Português de 
Reumatologia?
Dr. Luís Cunha Miranda (LCM) | 
As expectativas são de que a qualida-
de existente aos anteriores congressos 
Portugueses de Reumatologia anterio-
res possa ser mantida e que a partici-
pação científica e de formação possa 
ser de excelência.

JC | Quais os maiores desafios 
na organização deste Con-
gresso?
LCM | Os Congressos em Portugal 
necessitarão de ser avaliados e revis-
tos à luz, não só de novas formas de 
certificação que existirão seguramente 
no futuro, mas igualmente devemos 
refletir na rentabilidade científica e 
económica destes eventos. O maior 
desafio foi sem dúvida começar a pre-
parar o CPR para ter uma certificação 
futura semelhante à da UEMS, con-
seguir manter um programa atrativo 
e cientificamente sólido e inovar. A 
inovação passa este ano pela avaliação 
de todas as sessões através de uma 
app e a gravação da sala plenária para 
criar uma forma de formação online 
baseada nos vídeos resultantes do 
Congresso.

JC | Relativamente à especia-
lidade de Reumatologia, quais 
são as principais preocupações 
e prioridades delineadas para 
o futuro?
LCM | A prioridade serão sempre 
os doentes e para nós a acessibilida-
de à especialidade é fundamental, 
existe já uma rede de serviços e de 

Entre os dias 1 e 4 de maio de 2019 realiza-se, em Vilamoura, o XXI Congresso Português 
de Reumatologia. Em mais um ano com organização da Sociedade Portuguesa de Reumatologia 
(SPR), o seu presidente, Dr. Luís Cunha Miranda, afirma que as principais prioridades na área 
da Reumatologia são “estar acessível de norte a sul do País, manter e aumentar o excelente 
nível científico que a especialidade já tem”.

JC | Que mensagem gostaria de 
deixar a todos os presentes?
LCM | Que possam desfrutar de um 
Congresso dinâmico e cheio de inte-
resse científico em que a Sociedade 
Portuguesa de Reumatologia e os seus 
parceiros, associações de doentes, de 
profissionais de saúde e da indústria 
farmacêutica, tudo fizeram para que 
possam corresponder às expectativas 
formativas dos participantes neste 
Congresso.

especialistas que permite ter um 
papel determinante no apoio aos 
doentes reumáticos mas precisamos 
de mais serviços de reumatologia 
nomeadamente no Hospital Amado-
ra Sintra, Santo António, Penafiel, 
Cascais ou Vila franca de Xira e 
mesmo nos Hospitais Civis onde 
existe apenas uma reumatologista e 
a tempo parcial. É fundamental que 
a rede de referenciação hospitalar 
seja cumprida para que os doentes 
deixem de ser vistos por outras 
especialidades sem a competência 
técnica para ver doentes reumáticos 
graves.

JC | Quais foram as princi-
pais linhas orientadoras na 
escolha dos temas que serão 
discutidos?
LCM | Os temas resultam da partici-
pação de todos os relatores dos grupos 
de trabalho da SPR, enquanto comis-
são científica, e, portanto, refletem a 
diversidade das doenças reumáticas e 
a sua abordagem.

Luís Cunha Miranda, MD

JC | Haverá alguma comemora-
ção especial sobre os 45 anos do 
1.º Congresso realizado?
LCM | Diria que a comemoração prin-
cipal será perspetivar um futuro ainda 
mais risonho que os pioneiros da Reu-
matologia anteciparam, irá demorar 
ainda mais uns anos, mas iremos por 
certo cumprir o desígnio da Reuma-
tologia estar acessível de norte a sul 
do País e de manter e aumentar o 
excelente nível científico que a espe-
cialidade já tem.

JC | A Sociedade Portuguesa de 
Reumatologia irá apresentar 
novidades nesta XXI edição?
LCM | Iremos apresentar a atualiza-
ção e modernização do logótipo da 
Sociedade, mas igualmente apresen-
tar um conjunto de atividades como 
folhetos para doentes, um curso de 
e-learning para a MGF ou ainda um 
programa específico para a ligação à 
MGF, que tem vindo a ser estruturado 
e consolidado ao longo das últimas 
três edições.

É fundamental que a 
rede de referenciação 
hospitalar seja cumprida 
para que os doentes 
deixem de ser vistos por 
outras especialidades 
sem a competência 
técnica para ver doentes 
reumáticos graves
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Oportunidade de promover 
a rede de referenciação hospitalar 
da Reumatologia

O Congresso Português de Reu-
matologia (CPR) é um dos eventos 
mais importantes da Sociedade 
Portuguesa de Reumatologia (SPR). 
Contamos sempre com a presença 
de todos os reumatologistas e inter-
nos da especialidade, com colegas 
de Medicina geral e Familiar e outras 
especialidades, com outros profis-
sionais de saúde e, claro, a indústria 
farmacêutica. Todos contribuem para 
tornar o CPR um espaço de formação 
de qualidade, de partilha de ideias e 
de encontro.
A comissão científica do CPR define 
o programa e, este ano, contámos 
com a colaboração dos relatores dos 
grupos de trabalho da SPR, o prove-
dor dos internos, o responsável do 
Reuma.pt, da ESPER entre outros, o 
que permitiu diversificar o programa 
e torná-lo apelativo para todos os 
participantes. Também a organização 
de um pré-curso de revisão em Reu-
matologia suscitou grande interesse 
quer de especialistas, quer de internos 
da especialidade.

Maria João Salvador, MD
Presidente da Comissão 
Organizadora do Congresso

Preocupa-nos muito o futuro da Reu-
matologia, quando ainda há tantas 
áreas do país onde os doentes não 
têm acesso à consulta de Reumato-
logia. Este evento é uma excelente 
oportunidade para: promover a rede 
de referenciação hospitalar da reuma-
tologia; colaborar com diferentes orga-
nismos na Luta Contra o Reumatismo; 
promover a atualização dos conheci-
mentos em reumatologia; estabelecer 
uma ligação com a Medicina Geral e 
Familiar melhorando assim o segui-
mento dos doentes comuns às duas 
especialidades.
Pensando também no futuro, a SPR 
preocupa-se em fomentar o ensino 
e a investigação em Reumatologia. 
Neste CPR vamos dar grande des-
taque à apresentação e discussão 
dos trabalhos efetuados por todos os 
profissionais ligados à Reumatologia. 
Serão também atribuídos prémios aos 
melhores trabalhos apresentados e 
artigos publicados, bem como atri-
buído um Reuméritus a uma perso-
nalidade que se tenha destacado na 

nossa especialidade. Esperamos assim 
motivar e incentivar todos os que 
procuram melhorar o conhecimento 
e o tratamento dos doentes reuma-
tológicos.  
Temos muitos projetos em curso 
para promover e melhorar a Reu-
matologia. Vamos organizar vários 
cursos de formação em diferentes 
áreas da especialidade; promover a 
investigação; modernizar e melhorar 
a comunicação com os nossos doen-
tes, procurando facilitar o acesso e o 
conhecimento das doenças reumáti-
cas; potenciar a ligação e cooperação 
com a Medicina Geral e Familiar. A 
nossa meta é levar a Reumatologia a 
todo o país, prestando um serviço de 
excelência a todos os doentes que de 
nós precisam.
Desde 1972 que a SPR tem traba-
lhado pela Reumatologia e para os 
nossos doentes. Esperamos que o XXI 
Congresso Português de Reumatologia 
venha mostrar todo o esforço e dedi-
cação que nos motivam. Contamos 
convosco!

Give Rheumatology a chance!
O direito a ser reumatologista num 
hospital público e o direito dos doen-
tes reumáticos a terem um reumato-
logista que os trate nesses mesmos 
hospitais, continua, infelizmente, na 
ordem do dia e a ser uma miragem em 
muitos hospitais do nosso País. 
Aceita-se hoje a ideia, aliás propagan-
deada pelos políticos, de que o nosso 
País está melhor! Pois, neste aspeto 
está só melhor…zinho!
Até poderia ser uma boa notícia se 
as “melhoras” fossem consistentes, 
constantes e programadas, mas infe-
lizmente apesar de todo o empenha-
mento, pragmatismo, capacidade de 
organização e até brilhantismo acadé-
mico e espírito de cooperação, conti-
nuamos muito aquém de exigível no 
número, distribuição a apetrechamen-
to dos serviços de Reumatologia em 
Portugal.
Precisamos de ter as condições (a que 
justamente aspiram os doentes e nós 
próprios há anos) para um exercício 

José Canas Da Silva, MD
Presidente cessante da SPR.
Chefe de serviço de Reumatologia.
Diretor clínico da Consulreuma, Lisboa

digno da especialidade e para que os 
doentes reumáticos possam beneficiar 
da diferença que é ter a sua doença 
tratada por profissionais especializa-
dos na área.
Não tem bastado o reconhecimen-
to da especialidade de Reumatologia 
(até a nível internacional) o tremendo 
grupo de profissionais que com tão 
pouco e em tão pouco tempo originou 
tantos avanços e realizações de que 
são exemplo o número importante de 
trabalhos publicados, de guidelines 
editadas, de prémios ganhos (alguns 
dos mais significativos como o Bial e 
o Pfizer), a edição da primeira revista 
indexada em Portugal, o Epireuma, (o 
maior estudo epidemiológico recente 
feito em Portugal), e a jóia da coroa o 
Reuma.pt, para que nos seja dada uma 
oportunidade de exercer em alguns 
doa maiores Hospitais públicos do 
País, disponibilizando assim o nosso 
saber e fazer para o benefício dos 
doentes reumáticos.

Afinal é só isto que pretendemos: 
que nos deem as condições que 
permitam o reconhecimento claro 
da necessidade desta especialida-
de cada vez mais necessária (por-
que lida com doenças comuns e em 
franco crescimento) numa sociedade 
cada vez mais exigente e de exalta-
ção do profissionalismo e da exce-
lência em vários domínios, e onde 
por isso mesmo há cada vez menos 
lugar para amadorismo e improvi-
sação. O direito dos doentes reumá-
ticos a serem tratados por médicos 
reumatologistas releva da Ética e 
até da Justiça, tanto mais quanto 
é hoje crescentemente reconhecida 
a importância do diagnóstico pre-
coce em muitas doenças músculo-
-esqueléticas, como aliás foi bem 
enfatizado pela última campanha da 
Eular, lançada aliás em Lisboa, D’ont 
delay conect today! Termino colegas 
lembrando John Lennon, Give Rheu-
matology a chance.
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Eficácia e segurança do sarilumab 
na artrite reumatoide

O sarilumab é um anticorpo mono-
clonal contra o recetor da IL-6. Numa 
altura em que a Reumatologia tem 
disponíveis um total de 10 biológi-
cos aprovados para o tratamento da 
artrite reumatoide (mais quase outros 
tantos biossimilares) e 2 inibidores 
da JAK-STAT podemos interrogarmo-
-nos sobre qual a relevância da IL-6, 
para que seja importante, clinicamen-
te, termos disponível outro inibidor 
desta citocina. 
A IL-6 é uma citocina produzida por 
várias células do sistema imunitário, 
tendo uma resposta pleiotrópica, que 
inclui a proliferação das células T, 
diferenciação dos linfócitos B, osteo-
clastos, macrófagos e linfócitos Th17 
e uma diminuição das Tregs, favore-
cendo o desenvolvimento de doen-
ças imunomediadas. Adicionalmente, 

João Eurico Cabral 
da Fonseca, PhD
Serviço de Reumatologia, Hospital 
de Santa Maria, CHULN.
Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa.
Centro Académico de Medicina 
de Lisboa

tem a capacidade de sustentar estas 
respostas através do recrutamento 
de monócitos, proliferação vascular 
e inibição da apoptose dos linfócitos 
T. A IL-6 é também um potente ati-
vador direto da inflamação sistémica, 
estando envolvida nos mecanismos 
da febre, da produção de proteínas de 
fase aguda, na produção de hepcidina 
e indução de anemia, libertação de 
SAA e deposição de amiloide teci-
dular, trombocitose e aterosclerose. 
Particularmente relevante, no contex-
to específico da artrite reumatoide, 
a IL-6 tem um papel potenciador da 
diferenciação dos osteoclastos e, con-
sequentemente, do desenvolvimento 
das erosões e destruição articular, 
ao contribuir para a polarização das 
Th17, e expressão de RANKL por 
estas, e ao acelerar a diferenciação do 
pré osteoclastos em osteoclastos, após 
a ligação do RANKL ao RANK.
A inibição da IL-6 provou ser eficaz 
no tratamento da artrite reumatoi-
de, sendo eficaz após a falência de 
DMARDs convencionais ou de anta-
gonistas do TNF, funciona bem em 
monoterapia, tem um impacto marca-
do sobre a VS, PCR e amiloide sérico 
(e por isso é muito eficaz em doen-
tes com manifestações sistémicas da 
doença e em doentes com amiloidose), 
é eficaz na arterite de células gigan-
tes (e séries de casos sugerem que 

também na doença de Takayasu) e na 
artrite idiopática juvenil poliarticular 
e sistémica (e também na doença de 
Still do adulto).
O sarilumab provou até ao momento 
que é eficaz em doentes com artrite 
reumatoide que não respondem ao 
metotrexato ou aos antagonistas do 
TNF, que funciona bem em monote-
rapia (sendo superior ao adalimumab 
em monoterapia), que funciona bem 
após reações adversas ou falência do 
tocilizumab e que tem um perfil de 
segurança de acordo com o expectável 
para um inibidor da IL-6. Por estes 
motivos, tal como assistimos na área 
da inibição do TNF, é sem dúvida 
uma arma importante na estratégia 
terapêutica da artrite reumatoide a 
disponibilização de mais uma alterna-
tiva para a inibição da IL-6.

O sarilumab provou 
até ao momento 
que é eficaz em 
doentes com artrite 
reumatoide que 
não respondem ao 
metotrexato ou aos 
antagonistas do TNF

A inibição da IL-6 
provou ser eficaz 
no tratamento da 
artrite reumatoide, 
sendo eficaz após a 
falência de DMARDs 
convencionais ou de 
antagonistas do TNF



6 • XXI CONGRESSO PORTUGUÊS DE REUMATOLOGIA

Valor clínico dos estudos 
FDG-PET/CT em Reumatologia

A tomografia por emissão de positrões 
ou PET, do acrónimo anglo-saxónico 
Positron Emission Tomography, tem 
como principal mais-valia o facto de 
permitir uma caracterização metabó-
lica das lesões, com uma sensibilida-
de de deteção celular da ordem dos 
10^-15 mol. Dado que as alterações 
a nível celular precedem as anató-
micas, a PET tem progressivamente 
demonstrado elevado impacto clínico, 
já inquestionável na Oncologia, mas a 
avançar para outras áreas.
Como grande parte das células tumo-
rais têm um metabolismo glicolítico 
aumentado, o radiofármaco mais utili-
zado em Oncologia Nuclear é a glicose 
marcada com um radionuclídeo emis-
sor de positrões, o Flúor-18, ou seja, a 
FDG. Verificou-se posteriormente que 
este radiofármaco também é captado 
por células inflamatórias, surgindo o 
conceito de que a sua fixação nos 
tecidos inflamatórios representa a ati-
vidade das células imunitárias e dos 
fibroblastos mobilizados para a lesão. 
A partir daí começaram a desenvol-
ver-se estudos no sentido de validar a 
aplicação da FDG a patologias benig-
nas inflamatórias e daí o seu interesse 
crescente em Reumatologia.
A primeira patologia reumatológica 
em que a FDG está a ser validada é 
a Vasculite de Grandes Vasos (VGV), 
sobretudo em contexto de diagnós-
tico etiológico de quadros de febre 
ou inflamação de origem desconhe-
cida. Relativamente à sensibilidade e 

Ana Isabel Santos, MD, PhD
Assistente Graduada Sénior de 
Medicina Nuclear – Diretora do Serviço 
de Medicina Nuclear.
Hospital Garcia de Orta, 
E.P.E. – Almada

especificidade da FDG-PET/CT para 
o diagnóstico da VGV, têm sido repor-
tados valores da ordem dos 80-85%. 
Igualmente, o impacto clínico do uso 
deste radiotraçador nestas situações 
também parece ser elevado. Contudo, 
ainda existem muito poucos estu-
dos publicados e os ensaios clínicos 
registados até ao momento nas pla-
taformas internacionais, na sua gran-
de maioria, ainda estão em fase de 
recrutamento ou nem o começaram. 
Salienta-se que a EULAR, nas suas 
recomendações de 2018 para o uso de 
imagem na VGV, introduziu tópicos 
relacionados com a PET/CT na sua 
agenda de investigação.
Adicionalmente, sendo a PET/CT um 
exame de corpo inteiro, o padrão de 
distribuição corporal da FDG, poderá, 
em casos duvidosos, apoiar o diag-
nóstico diferencial. Nos quadros de 
síndrome febril ou inflamatório de 
origem desconhecida, permite: orien-
tar mais para uma arterite de Taka-
yasu ou de Células Gigantes; neste 
último caso, identificar a presença 
concomitante de uma distribuição 
articular sugestiva de polimialgia reu-
mática; e finalmente, apontar para 
uma doença de Still. Noutras situa-
ções – como sejam a artrite reuma-
toide, polimialgia reumática e poli-
condrite recidivante – ao identificar 
os locais de inflamação ativa, poderá 
contribuir não só para o diagnóstico 
diferencial como para a avaliação da 
resposta terapêutica. 
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Não há dúvida de que a PET/CT tem 
enorme potencial na área de infla-
mação sistémica, mas há muito tra-
balho pela frente, nomeadamente 
na padronização da metodologia, na 
definição de critérios de seleção dos 
doentes que dela poderão beneficiar 
mais e por fim, na procura de outros 
radiofármacos mais específicos para 
inflamação.

Não há dúvida 
de que a PET/ 
/CT tem enorme 
potencial na área 
de inflamação 
sistémica, mas há 
muito trabalho 
pela frente, 
nomeadamente 
na padronização 
da metodologia, 
na definição de 
critérios de seleção 
dos doentes que 
dela poderão 
beneficiar mais 
e por fim, na 
procura de outros 
radiofármacos 
mais específicos 
para inflamação
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Dá para entender a fibromialgia?
A fibromialgia está entre as doen-
ças mais prevalentes nas consultas 
de Reumatologia quer isoladamente, 
já que afeta 3 a 5% de população, 
quer como comorbilidade de doenças 
reumáticas inflamatórias. Esta coe-
xistência, que se observa em cerca 
de 20-30% dos doentes com artrite 
reumatoide, 30 a 40 dos portadores 
de Lúpus Eritematoso Sistémico e até 
50% dos porque sofrem de síndrome 
de Sjogren, acrescenta forte complexi-
dade ao diagnóstico e à gestão destas 
doenças.
Estes factos justificam, só por si, que 
os reumatologistas se empenhem 
em entender melhor a doença e os 
doentes, como condição essencial 
de melhorar a qualidade de vida dos 
pacientes e a sua! É fácil, entender 
que uma doença sem manifestações 
objetivas, mas tradução clínica dramá-
tica, apresentada por doentes que são, 
frequentemente, ansiosos e exigentes 
e para a qual não existe tratamento 
universalmente eficiente, cause ansie-
dade também no Médico e justifique 
a relutância que a maior parte dos 
clínicos tem em seguir estes doentes.
É forçoso, contudo, reconhecer à luz 
da evidência atual, que o sofrimento 
é real e intenso, ainda que a sua causa 
seja obscura. Importa reconhecer que 
é o sofrimento que confere a digni-
dade à doença e à profissão e não a 
beleza biológica dos seus mecanismos 
ou a facilidade se tratar. Nós é que, 
enquanto representantes da ciência 
perante o doente, temos de justificar 
e lamentar a ignorância que atual-

José António P. da Silva, 
MD, PhD
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Importa reconhecer 
que é o sofrimento 
que confere a 
dignidade à doença 
e à profissão e não a 
beleza biológica dos 
seus mecanismos ou 
a facilidade se tratar

mente persiste, que nos não permite 
nem compreender bem, nem tratar 
eficientemente o sofrimento que ele 
suporta. Mesmo que admitamos que a 
origem da fibromialgia seja psicosso-
mática, isso não pode dispensar-nos 
da responsabilidade de a tentar com-
preender e tratar – porque os doentes 
vêm completos, body and mind e não 
poderiam deixar a sua cabeça em casa, 
nem que fosse apenas para agradar 
ao médico, como diz o nosso colega 
Jaime Branco.
Façamos, pois, um esforço mais: os 
doentes merecem mais respeito e nós 
merecemos mais satisfação e menos 
tensão no nosso trabalho, do que será 
possível mantendo antagonismo com 
a doença e os doentes.
Os modelos explicativos da fibro-
mialgia estão atualmente polarizados 

em dois campos pouco comunican-
tes. Temos, por um lado, o modelo 
psicossocial, que enfatiza as cono-
tações psicológicas da doença, com 
destaque para elevada prevalência de 
depressão, ansiedade e outras distúr-
bios do foro emocional, que sublinha 
os traços de perfecionismo e rumi-
nação frequentes nestes doentes, e 
aponta o agravamento dos sintomas 
como resultados de stress. A alterna-
tiva, que te vindo a ganhar forte pre-
ponderância, aposta num distúrbio 
primário do sistema nervoso central 
que leva à amplificação central da 
dor. Sustenta-se em evidência abun-
dante recolhida de estudos de RMN 
funcional e outras métodos de neu-
rofisiologia. Aos olhos dos cultores 
deste modelo, as dimensões psicoló-
gicas nada têm a ver com as altera-
ções neurofisiológicas demonstradas, 
excluindo mais do que uma mera 
co-comorbilidade.
Nesta palestra será apresentado um 
modelo integrativo destes conceitos 
que visa fazer a ponte entre corpo e 
mente. Partindo do modelo de Gilbert 
de gestão do stress e da teoria de Bros-
chott sobre a aprendizagem da segu-
rança, apresentamos um conceito que 
radica a fibromialgia numa hipertrofia 
do Centro de Ameaça e hipotrofia do 
Centro de Segurança de Gilbert. O 
palco destas interações é o Salience 
Network, fisicamente sedeado exata-
mente nas estruturas de modulação 
da dor em que os cultores do modelo 
neurofisiológico julgam ver a fonte 
primária da fibromialgia.
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DESAFIOS E SOLUÇÕES

Prevenção de fraturas

Eugénia Simões, MD

A Sociedade Portuguesa de Reumato-
logia (SPR) terminou em 2014 o retra-
to epidemiológico da população por-
tuguesa. Nascia assim o EpiReumaPt, 
que estima a ocorrência anual de 
cerca de 40 mil fraturas osteoporóti-
cas. Destas, aproximadamente 10 mil 
são fraturas do colo do fémur (anca), 
que têm o maior impacto em termos 
socioeconómicos e, provavelmente, 
em termos de mortalidade. “Após o 
primeiro ano, as fraturas do colo do 
fémur apresentam uma mortalidade 
de cerca de 12 a 20%. Há também 
uma elevada morbilidade, até porque 
só cerca de um terço das pessoas que 
sofrem fratura do colo do fémur aca-
bam por ter uma autonomia idêntica 
à que tinham antes da ocorrência”, 
especifica a Dr.ª Eugénia Simões, reu-
matologista do Instituto Português de 
Reumatologia (IPR), focando o custo 
anual como sendo provavelmente 
superior a 200 milhões de euros com 
este tipo de fratura. Este valor estima-
do apresenta uma explicação simples: 
todas as pessoas que fraturam a anca 
têm de ser tratadas com cirurgia e, se 
a estimativa é de cerca de 10 mil ocor-
rências, com tendência a aumentar, 
“fazendo as contas” chegamos a esse 
valor aproximado. 
Outro fator a ter em consideração é 
o envelhecimento da população. “À 
medida que a idade avança, aumenta a 
prevalência da osteoporose, bem como 
a tendência para as quedas. Conse-
quentemente, aumenta a ocorrência 
de fratura do colo do fémur”, comenta 

tões. Ao identificar estes fatores, o 
clínico deveria estar mais atento e 
colocar a hipótese de aquele utente 
poder sofrer de osteoporose e ao 
pensar nisso tomar medidas pre-
ventivas, que podem ou não incluir 
fármacos”.
Outra lacuna que a reumatologista 
aponta é o facto de se dar alta às pes-
soas que sofreram fratura sem pres-
crever medicação e sem assinalar ou 
referenciar. “É grave, porque após a 
ocorrência de uma primeira fratura há 
um grande risco de ocorrerem mais”, 
comenta apontando o denosumab 
como uma das várias opções disponí-
veis no mercado.
Comparticipado há menos de um ano, 
este fármaco é um inibidor de reabsor-
ção óssea. O facto de ser administrado 
semestralmente por via subcutânea 
poderá melhorar a questão da adesão 
terapêutica. “Comparativamente com 
os bifosfonatos, que têm uma longa 
permanência no esqueleto, o denosu-
mab é um anticorpo monoclonal com 
um mecanismo de ação a nível da inibi-
ção de um recetor do osteoclasto, isto 
é, de sinalização celular. Assim, quando 
deixa de ser administrado, a ação é 
reversível, sendo que não tem tempo 
de permanência residual no esqueleto 
e, por isso, não apresenta os perigos de 
uma exposição prolongada”, explica a 
Dr.ª Eugénia Simões, evidenciando que 
é um fármaco com dados de eficácia 
comprovados clinicamente ao longo de 
quase uma década e com um perfil de 
segurança adequado.

É possível prevenir a ocorrência de fraturas osteoporóticas? A resposta a esta questão será dada 
durante a sessão moderada pela Dr.ª Eugénia Simões, na qual serão também indicadas novas 
abordagens e soluções, focando a prática clínica e os objetivos terapêuticos.

a reumatologista, que levanta uma 
questão pertinente relacionada com 
a identificação precoce das situações 
de risco. Ou seja, nas suas palavras, 
“muitas destas pessoas já teriam de 
ter sido identificadas antes de sofre-
rem uma fratura como portadoras de 
fatores de risco para a osteoporose ou 
até mesmo como portadoras da doen-
ça, e não o foram”. 
Para a Dr.ª Eugénia Simões, a osteo-
porose “acaba por passar desperce-

bida no meio de outras patologias 
e, muitas vezes, nem é rastreada 
ao nível de fatores de risco como 
sejam a idade em que ocorreu a 
menopausa, no caso das mulheres, 
consumo de álcool recorrente, taba-
gismo, sedentarismo, baixa exposi-
ção solar, consumo inadequado de 
cálcio na dieta ou outras condições 
que levam ao aumento do risco de 
fratura – como a toma de corticoi-
des ou inibidores da bomba de pro-
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O que deverá significar “tratar a dor” 
para um reumatologista

“Tratar a dor” para um reumatologista, 
deverá significar o mesmo que para 
qualquer outro médico, de qualquer 
especialidade, em qualquer consulta
sobretudo, não deverá significar dar 
medicamentos, sucessivamente, numa 
ordem pré-determinada, até se conse-
guir matar o sintoma (matar o mensa-
geiro), e assim desperdiçar a ocasião de 
explorar esse sintoma e de retirar dele 
todas as informações que nos pode dar 
(tipo de dor, causa da dor e identifi-
cação de fatores moduladores da dor) 
para um tratamento mais adequado, 
visando sempre o sintoma, mas sobre-
tudo a sua causa.
Por outro lado, não se deverá colocar o 
acento tónico no sintoma, mas sim no 
doente que o apresenta. 
Assim, não deverá significar tratar a 
dor, mas sim tratar…
… aquela dor;
… aquele doente específico (na sua 
especificidade única de doença reu-
mática, comorbilidades e medicação 
concomitante);
… naquele momento e enquadramen-
to específico;
… numa estratégia de tratamento em 
permanência.
1. “Tratar aquela dor” significa, com-
preender que existem muitos tipos de 
dor, e que cada tipo de dor exige uma 

Augusto Faustino, MD
Reumatologista.
Clínica de Reumatologia de Lisboa 
e Instituto Português de Reumatologia

impedir a progressão da doença.
Tudo isto porque, sendo sempre 
importante tratar a dor, nunca se 
deverá optar por tratar só a dor, sem 
perceber e tratar a sua causa; toda a 
dor tem uma causa e a identificação 
dessa causa é sobretudo importante 
se a mesma for modificável, isto é, se 
for reversível, verdade mais preponde-
rante para uma dor inflamatória, que 
indicia sempre causas potencialmente 
reversíveis.
Assim, tratar a dor mecânica, implica 
tratar o sintoma, isto é evitar que a 
dor - sintoma se transforme numa dor 
– doença; para isso o médico poderá 
utilizar múltiplos fármacos, existindo 
nestes casos uma maior indicação de 
abordagens não farmacológicas.
Tratar a dor inflamatória, significa 
tratar o processo patogénico (infla-
mação), a doença (a causa), através de 
um tratamento da dor mais focalizado 
(sobretudo com AINEs), mais em per-
manência e com menor indicação de 
abordagens não farmacológicas.
Tratar a dor crónica, significa com-
preender que qualquer dor não con-
trolada se torna ao fim de pouco 
tempo num problema autónomo adi-
cional a associar à sua causa, isto é, 
que á causa local/periférica da dor 
se junta uma causa central, neurogé-
nica, que pode persistir mesmo que 
se resolva a causa periférica. Implica, 
portanto, uma abordagem imediata e 
inespecífica da dor; não tolerar a dor, 
mas antes tratar a dor precocemente, 
globalmente e com eficácia.
2. Tratar “aquele doente específico” 
significa tentar identificar em cada 
doente qual a sua doença reumática, 
que comorbilidades apresenta, e quais 
as suas terapêuticas concomitantes 
(visando sobretudo garantir a segu-
rança da medicação e eventuais inte-
rações farmacológicas).
Significa ainda tentar identificar a 
existência de fatores moduladores da 
dor (alterações do sono, ansiedade/ 
/depressão, sintomas de fadiga cróni-
ca, existência de descondicionamento 
físico ou de sintomas de tensão mus-
cular) que reforcem a necessidade de 

se efetuarem tratamento(s) co-adju-
vantes da dor, direcionados a estes 
fatores específicos.
3. Tratar “naquele momento e enqua-
dramento específico”, significa que 
em cada consulta o doente tem de ser 
reavaliado em todas estas dimensões, 
e a sua terapêutica ajustada à sua rea-
lidade do momento.
4. “Tratar a dor em permanência”, 
significa uma estratégia de tratamen-
to adaptada ao doente, assente em 
alguns conceitos:
- Dose mínima eficaz - efetuar em 
cada momento a dose justa e eficaz, 
mas a menor possível, para garantir o 
controlo dos sintomas; o doente, na 
compreensão do ritmo e horário da 
sua dor diária, utiliza em cada momen-
to a medicação na dose adequada para 
manter o seu processo controlado, 
garantindo uma utilização racional de 
cada fármaco, sem sobredosagem ou 
sub-tratamento;
- Envolver o doente na decisão tera-
pêutica, colocando nas suas mãos o 
ajuste diário a fazer com a medicação.
Tudo isto, tentando desmistificar 
medos sobre terapêutica, garantindo 
que é possível efetuar medicação em 
permanência e com segurança, desde 
que se respeitem a indicação adequa-
da, a prevenção de principais fatores 
de risco (GE, Renal, CV), uma estra-
tégia de uso de dose mínima eficaz e 
se assegure uma vigilância clínica e 
laboratorial adequada.

A caracterização da 
dor (em especial do seu 
ritmo) pode ajudar a 
esclarecer a causa da 
doença subjacente a 
essa dor, orientar uma 
terapêutica específica 
(consoante a causa da 
dor e o tipo de dor) e 
assim tentar impedir a 
progressão da doença
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abordagem específica:
> Nociceptiva (com causa local):

- Mecânica
- Inflamatória

> Neuropática (com causa no sistema 
nervoso, por lesão de nervo periférico 
ou do SNC - dano estrutural cerebral);
> Dor mista (nociceptiva + neuropá-
tica);
> Dor disfuncional (chronic central 
pain) (num contexto de dores por 
alteração do processamento do SNC, 
sem lesão estrutural).
É fundamental que face a cada doente 
com dor nociceptiva, se distinga 
entre dor com ritmo mecânico ou 
inflamatório: 
> A dor mecânica melhora em repou-
so, apresenta uma rigidez de curta 
duração e um agravamento com carga; 
pelo contrário, a dor inflamatória apre-
senta uma expressão noturna (desper-
ta os doentes), uma rigidez matinal ou 
após imobilização de longa duração e 
uma melhoria com a mobilização.
Considerando que as doenças reumá-
ticas são patologias evolutivas, apre-
sentando vários estádios no decorrer 
da sua história natural, será impor-
tante sublinhar que uma dor mecâni-
ca reporta para processos evoluídos, 
irreversíveis, resultando sobretudo 
de processos de lesão estrutural (nas 
quais é fundamental o tratamento da 
dor), enquanto que a dor inflamatória 
aponta para processos mais precoces, 
reversíveis, evolutivos, nos quais é 
fundamental diagnóstico da doença 
subjacente, sendo habitualmente o 
processo patológico predominante a 
inflamação. De facto, nas fases pre-
coces das DR crónicas em que dese-
jamos efetuar o diagnóstico e iniciar 
o tratamento sintomático e estrutural 
adequado, a inflamação desempenha 
sempre um papel fundamental na 
expressão clínica e no condicionar da 
evolução da doença.
Em suma, a caracterização da dor (em 
especial do seu ritmo) pode ajudar a 
esclarecer a causa da doença subja-
cente a essa dor, orientar uma tera-
pêutica específica (consoante a causa 
da dor e o tipo de dor) e assim tentar 
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Medicina Geral e Familiar 
e Reumatologia no tratamento 
da dor reumática

A dor crónica, que afeta um em cada 
três portugueses, é uma grande causa 
de incapacidade e deterioração na qua-
lidade de vida. A dor reumática, pelo 
seu carácter de persistência no tempo 
e pela necessidade de acompanhamen-
to regular é o paradigma da necessida-
de de colaboração entre a Reumatolo-
gia e a Medicina Geral e Familiar.
Sendo a dor crónica considerada uma 
doença por direito próprio, indepen-
dentemente da patologia de base, ela 
assume contornos especiais quando 
envolve pessoas com dor reumática 
cuja evolução pretendemos limitar o 
mais possível. Daí a importância da 
discussão conjunta da patologia reu-
mática entre reumatologistas e médi-
cos de família, porque só assim se 
conseguirá uma interação eficaz entre 
especialidades.
É por isso que nesta sessão se irá 
discutir a necessidade desta colabora-
ção através da apresentação de casos 

Raul Marques Pereira, MD
Especialista em Medicina Geral 
e Familiar, ULSAM.
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clínicos que demonstram a necessida-
de de um bom acompanhamento dos 
doentes com dor reumática pelas duas 
especialidades.
Iremos discutir a necessidade de ajus-
te progressivo e individualizado dos 
fármacos para a dor em doentes com 
osteoartrose (OA) como patologia prin-
cipal, mas também em doentes com 
OA com artrite previamente diagnos-
ticada e em seguimento por Reuma-
tologia.
Em ambas as situações, será sempre 
necessário fazer reavaliações periódi-
cas do diagnóstico e prognóstico de 
base para cada patologia, bem como 
ter uma estratégia eficaz para tratar as 
exacerbações de dor.
Sendo a quebra do continuum dor 
aguda – dor crónica de vital impor-
tância para a qualidade de vida dos 
doentes com dor, será abordada a dor 
aguda pós cirurgia de Ortopedia como 
um exemplo da necessidade de contro-

lo eficaz de dor após a alta hospitalar.
Será também abordada a eficácia dos 
diferentes tipos de fármacos utilizados 
para tratar a dor e também a sua segu-
rança, atendendo ao perfil de risco de 
cada doente e suas comorbilidades.
As sinergias entre Reumatologia e 
Medicina Geral e Familiar no segui-
mento destes doentes também serão 
abordadas, discutindo-se como deverá 
ser feito o seguimento conjunto destes 
doentes. Nesse sentido, apresentare-
mos alguns dos principais problemas 
para o tratamento de dor na prática 
clínica e as principais falhas no trata-
mento.
Pretende-se que, no final desta sessão, 
se reforcem as pontes entre as duas 
especialidades e se encontrem cada 
vez melhores estratégias para que, em 
conjunto, se possa oferecer aos doen-
tes com dor reumática o melhor acom-
panhamento disponível, melhorando 
assim a sua qualidade de vida.

Doenças reumáticas sistémicas 
e envolvimento do sistema nervoso 
central

É clássica a conceção que o sistema ner-
voso central (SNC) constitui uma espé-
cie de “santuário imunológico”, dado se 
encontrar revestido de barreiras físicas 
que diminuem a potencial interação 
entre todos os elementos celulares e 
moleculares do sistema imunitário e o 
respectivo parênquima. A barreira he-
matoencefálica corporiza, assim, esta 
noção de intocabilidade e alheamento 
do próprio SNC em relação a muitas 
doenças sistémicas, como são, efectiva-
mente, muitas das doenças reumatoló-
gicas. 
Ora, a evolução do conhecimento cien-
tífico tem permitido refutar comple-
tamente esta noção “clássica” e o cé-
rebro (entendamo-lo aqui como a mais 
respeitável sinédoque do SNC) é hoje 
visto como um órgão dinâmico, com 
processos de regeneração e reparação 
mensuráveis (ainda que esgotáveis) e em 
contacto com o “mundo exterior” atra-
vés de um sistema paravascular deno-
minado de glinfático, cuja identificação 
mudou completamente muita da nossa 
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perspectiva de incomunicabilidade com 
os neurónios e com a glia. Deste modo, 
existe de facto uma ampla possibilidade 
de interação entre todos os elementos 
celulares e moleculares envolvidos na 
fisiopatologia das doenças reumáticas 
sistémicas e o SNC. A inflamação cró-
nica, pelo efeito de desgaste que induz 
na própria barreira hematoencefálica é, 
ela mesma, mais um elemento crítico no 
potenciar do dano parenquimatoso, que 
pode assim ser o corolário de vários me-
canismos: desde logo, do efeito direto da 
imunidade celular e também da humo-
ral; depois, do envolvimento vascular e 
da disrupção metabólica que a doença 
pode causar; por fim, das próprias con-
sequências infecciosas ou mecânicas da 
doença de base ou dos tratamentos im-
plementados.
Em todo o caso, apesar desta diver-
sidade de mecanismos de agressão, o 
atingimento do SNC pode resultar em 
sinais ou sintomas clínicos que, topo-
graficamente, se inscrevem em dois 
grandes grupos de patologia: 1) doen-

ça de substância branca; 2) doença de 
substância cinzenta. Esta simplicidade 
de organização conceptual contrasta 
com as enormes dificuldades de diag-
nóstico diferencial que surgem na prá-
tica clínica. Desde logo, as manifesta-
ções são totalmente inespecíficas e os 
exames complementares de diagnóstico 
(particularmente de neuroimagem) não 
geram padrões típicos, muito menos 
patognomónicos. Para que se possa, 
assim, entender este envolvimento do 
SNC em doenças reumáticas sistémicas, 
é importante revisitar alguns aspectos 
de semiologia clínica e radiológica e 
integrá-los em contextos práticos muito 
concretos. É certo que o conhecimento 
científico tem avançado no sentido de 
disponibilizar cada vez mais biomarca-
dores que permitem optimizar o proces-
so de diagnóstico diferencial. Mas toda 
esta expansão tecnológica só reforça a 
ideia (muito pragmática) de que a abor-
dagem destas doenças exige uma inter-
venção interdisciplinar. O todo é muito 
maior que a soma das partes. 
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As citocinas 
e o seu papel na 
artrite reumatoide

A IL6 assume um papel fundamental 
na regulação do sistema imunitário. 
Trata-se de uma citocina com fun-
ções na regulação da hematopoiese, 
da granulocitopoiese, de células T e 
B, exercendo por isso importantes 
funções quer na imunidade inata quer 
na adquirida. A par do TNF, a IL-6 é 
uma citocina chave na patogénese da 
AR, mediando efeitos semelhantes 
a este. A IL6 conduz à ativação local 
de leucócitos, células endoteliais e 
sinoviócitos, amplificando a resposta 
inflamatória local. Através da indução 
da expressão de RANKL, promove 
a diferenciação de osteoclastos con-
duzindo a osteoporose e destruição 
articular, caraterísticas da AR. A IL-6 
medeias ainda efeitos sistémicos que 
promovem a produção de reagentes de 
fase aguda como a Proteína C-Reativa 
(PRC), a anemia ou desregulação lipí-
dica.  Desta forma, a IL6 constitui um 
importante alvo terapêutico e fárma-
cos que bloqueiem a sua atividade, 
quer por bloqueio da IL-6 quer por 
bloqueio do seu recetor, constituem 
importantes armas terapêuticas.
Outras citocinas, como a IL-1, a IL-17, 
a IL-15, GM-CSF, entre outras, têm 
demonstrado serem importantes na 
patogénese da AR, constituindo por 
isso importantes alvos terapêuticos 
no futuro. 
Além do efeito direto de cada citocina 
na etiopatogenia e perpetuação da 
AR, é importante ainda reconhecer 
o efeito sinérgico de algumas citoci-
nas de forma a aumentar o processo 
inflamatório, tendo um efeito regula-
dor na sua própria produção. Outro 
aspeto relevante a ter em conta é 
a interação célula-célula. Durante o 
processo inflamatório células do sis-
tema imunitário migram para o local 
de inflamação na sinovial, interagindo 
com células mesenquimais, sinovió-
citos, modulando assim o perfil de 
citocinas. Por fim, as vias de sinaliza-
ção intracelular através das quais as 
citocinas exercem as suas funções, e 
por vezes comuns a diversas citocinas, 
constituem outro ponto de grande 
relevância na patogénese da AR. 
Um conhecimento mais aprofundado 
de todos estes mecanismos conduz a 
uma melhor compreensão da patogé-
nese da AR, identificando novos alvos 
terapêuticos, permitindo desenvolver 
novos fármacos, assim como sele-
cionar o tratamento mais adequado 
para cada doente de modo a induzir 
a remissão.
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A artrite reumatoide (AR) é uma doen-
ça inflamatória crónica imunomedia-
da, com envolvimento predominante 
da membrana sinovial das pequenas 
articulações e destruição progressi-
va de cartilagem e osso, que induz 
incapacidade funcional e aumento da 
morbilidade e mortalidade. 
Várias citocinas têm sido identifica-
das como tendo um papel relevante 
na patogénese da AR e na perpetua-
ção do processo inflamatório crónico, 
verificando-se um desequilíbrio entre 
as citocinas pro e anti-inflamatórias. 
As citocinas atuam através da ligação 
a recetores de superfície, conduzin-
do a uma cascata de eventos até ao 
núcleo dando início à transcrição de 
genes que codificam proteínas que 
medeiam a resposta inflamatória. 
Entre as várias citocinas, salientam-
-se o TNF e a IL-6, sendo atualmente 
alvos bem estabelecidos no tratamen-
to da AR. 
O TNF-α é sem dúvida uma citocina 
que assume um papel central na pato-
génese da AR. O TNF induz a ativação 
endotelial, ativação de leucócitos e 
sinoviócitos, a ativação de múltiplas 
citocinas e a expressão de quimio-
cinas, amplificação de angiogénese 
e ativação de nociceptores. O TNF 
regula a osteoclasto génese através 
de diversos mecanismos, conduzindo 
a formação de osteoclastos e a ini-
bição da diferenciação e função dos 
osteoblastos, originando o desequi-
líbrio entre a destruição e formação 
óssea observado na AR. Desta forma 
a terapêutica anti-TNF constitui um 
marco importante na abordagem dos 
doentes com AR, melhorando signifi-
cativamente o seu prognóstico. 
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