QUAIS OS TRATAMENTOS?
O tratamento consiste na utilização
de glucocorticóides em dose baixa,
geralmente menor ou igual a 15 mg/dia
de prednisolona ou equivalente,
com redução gradual da dose.
A maioria dos doentes nota uma melhoria
marcada dos sintomas ao fim de alguns
dias. A ausência de melhoria com o
tratamento deve fazer suspeitar de
um diagnóstico alternativo.
Com a diminuição da dose do glucocorticóide,
pode haver reaparecimento de alguns sintomas e
necessidade de voltar a subir a dose do tratamento.
Se ao fim de alguns meses não for possível
diminuir o glucocorticóide para uma dose baixa
(inferior a 7.5 mg/dia de prednisolona por ex.),
poderá ponderar-se associar um outro medicamento
imunossupressor, como o metotrexato.
Geralmente o tratamento dura entre 18 a 24 meses,
embora possa ser necessário mais ou menos tempo.
No caso do doente apresentar concomitantemente
o diagnostico de arterite de células gigantes, será
necessária uma estratégia de tratamento mais
agressiva, com doses mais altas de glucocorticóides.
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O QUE É?
Trata-se de uma doença reumática
inflamatória, relativamente comum, que
afeta sobretudo pessoas com mais de 50
anos de idade, caracterizada por dor e
rigidez das cinturas escapular e pélvica.

QUAL A CAUSA?

QUAIS AS MANIFESTAÇÕES?

COMO É O DIAGNÓSTICO?

As pessoas afetadas por esta doença queixam-se
sobretudo de dor intensa, referida aos ombros, região
cervical e ancas que geralmente aparecem de modo
relativamente rápido e que pode limitar/impedir a
pessoa de realizar tarefas simples do seu dia-a-dia.

Não existe nenhum exame que permita, por si só, fazer
o diagnóstico. Este faz-se através da interpretação de
um conjunto de sintomas, alterações ao exame físico,
resultados laboratoriais e, em alguns casos, recorrendo
a exames imagiológicos.

Atividades como “erguer os braços no ar”, “levantar-se
da cama ou de uma cadeira”, “vestir a roupa e calçar
os sapatos” são atividades que podem tornar-se muito
complicadas.
Muitos doentes referem também
uma sensação de “rigidez
matinal” (dificuldade em começar
movimentos de manhã ao acordar),
com uma duração superior a 45
minutos. Alguns doentes podem
queixar-se de dor e edema
(“inchaço”) também nas articulações
das mãos e punhos. Pode ocorrer
ainda perda de apetite, perda de
peso, cansaço maior que o habitual
ou febre (geralmente baixa).

A causa ainda não é totalmente conhecida.
Sabe-se, no entanto, que susceptibilidade
genética e fatores ambientais, por exemplo
alguns tipos de vírus, podem contribuir para
que a doença surja.

QUEM PODE TER?
É uma doença que pode atingir qualquer
indivíduo, sendo mais frequente no sexo
feminino e em indivíduos de raça branca.
A sua incidência aumenta com a idade,
afectando raramente indivíduos com menos
de 50 anos.

Fig. 1 - Representação
esquemática dos
locais de queixas
dos doentes com PMR

Cerca de 15% dos doentes
com polimialgia reumática
podem desenvolver arterite de
células gigantes, que se pode
apresentar como dor de cabeça,
hipersensibilidade no couro
cabeludo, dor referida à mandíbula
com dificuldade na mastigação
e alterações da visão que podem
incluir a cegueira, habitualmente
irreversível.

Por este motivo, as pessoas com
polimialgia reumática devem estar
atentas ao aparecimento destes
sintomas, sobretudo a instalação
de uma perda visual súbita. Se
isso acontecer, deverão consultar
rapidamente o seu médico.
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SINTOMAS

ANÁLISES
SANGUÍNEAS

IMAGIOLOGIA

Dor e Rigidez
na região
cervical,
ombros
e andas

• Velocidade

Ecografia dos
ombros e ancas
com alterações
sugestivas da
doença (ex. bursite
subdeltoideia,
tenossinovite da
longa porção do
bicípete, sinovite
glenoumeral, sinovite
da anca ou bursite
trocantérica)

de sedimentação

• Proteína C Reactiva
• Anemia
• Ausência de

Anti-CCP ou Fator
reumatoide no soro

Tabela 1 - Manifestações clínicas
características da polimialgia reumática

MEDIDAS GERAIS
Não existe nenhuma forma de
prevenir o aparecimento da doença.
Podem ser tomadas estratégias de
prevenção do aparecimento das
complicações relacionadas com a
terapêutica com glucocorticóides,
nomeadamente exercício físico e dieta
rica em cálcio e exposição solar ou
suplementação com cálcio e vitamina
D para prevenção de osteoporose.
No caso de se prever a utilização
prolongada e em doses altas
de glucocorticóides, pode ser
necessária a associação de fármacos
anti-osteoporóticos, nomeadamente
os bifosfonatos.
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