TRATAMENTO
Deve ser promovido um estilo de vida saudável.
Os doentes fumadores devem deixar de fumar.
A prática de exercício físico é recomendada.
Deverão ser realizados exercícios isotónicos
e isométricos para fortalecimento muscular
e manutenção da função articular.

Associação de doentes com artrite reumatóide (ANDAR)
www.andar-reuma.pt | 919939103
andar@andar-reuma.pt

O TRATAMENTO ESPECÍFICO da doença inclui:
• Analgésicos e anti-inflamatórios para controlo da dor,
mas não alteram a progressão da doença.
• Corticosteróides
podem ser usados em combinação com outros
medicamentos, para controlo dos sintomas a curto
prazo e ajudar a minimizar o dano articular.
• DMARD’s clássicos
são medicamentos modificadores da doença.
Os mais usados são o metotrexato, a leflunomida, a
sulfassalazina e a hidroxicloroquina. O início precoce
do tratamento com DMARDs é recomendado para
controlar os sintomas e sinais de AR, bem como
limitar a progressão da doença.
• DMARD’s biológicos
são moléculas que modulam as proteínas
da inflamação e são eficazes no tratamento da AR.
A introdução destes medicamentos é feita
em situações muito específicas de acordo
com guidelines da Sociedade Portuguesa
de Reumatologia e europeias.
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O QUE É?

COMO É DIAGNOSTICADA?

MANIFESTAÇÕES

A artrite reumatóide é uma doença reumática crónica
inflamatória que afeta cerca de 0,7% da população
portuguesa.

O diagnóstico é feito com base em:

As manifestações podem ser muito variadas.
O principal sintoma é a dor e inflamação das
articulações, acompanhadas de dificuldade em
realizar os movimentos (rigidez), especialmente de
manhã ou depois de períodos de repouso.

Ocorre em todas as idades e tem como manifestação
principal o envolvimento das articulações. Pode,
contudo, afetar qualquer órgão e ter outras
manifestações clínicas.

QUAL A CAUSA?
A artrite reumatóide não tem uma causa
identificada. Por uma razão desconhecida,
o organismo deixa de reconhecer a articulação,
ou os órgãos afectados, como seus e reage contra eles
(reação auto-imune).
Alguns fatores genéticos e ambientais, como
o tabaco ou infeções, podem contribuir para
o aparecimento da artrite reumatoide.

• Dor e tumefação (inchaço) das articulações;
• Simetria do envolvimento
das articulações;
• Rigidez matinal
superior a 30 minutos;
• Alterações nas análises ao sangue com:
• Fator reumatóide e/ou anticorpo
anti-CCP positivos
• Aumento dos parâmetros da inflamação
como a VS e a PCR;
• Duração dos sintomas superior a 6 semanas.
• Alterações nas radiografias nas situações
mais evoluídas.

Dor e tumefação
articular

Rigidez
Matinal

Febre

Cansaço

Os sintomas constitucionais também são
comuns (febre, cansaço, suores, perda de peso).
Sendo uma doença sistémica pode existir
envolvimento de outros órgãos, como o coração, o
pulmão, a pele, os olhos e o sistema nervoso periférico.

QUEM PODE TER?
As mulheres são frequentemente mais afetadas
(quatro mulheres para um homem).

É, sobretudo, uma doença dos adultos
jovens e das mulheres pós-menopáusicas,
mas também pode surgir nos idosos.
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