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É fundamental a atenção dos pais e 
educadores para os sinais de alerta 
que possam sugerir um quadro de 
AIJ. Não sendo possível prevenir, 
sabemos que uma rápida referenciação 
e avaliação pelo Reumatologista 
Pediátrico leva a um diagnóstico e 
tratamento atempados.

As crianças com algumas formas de 
AIJ devem ser avaliadas de forma 
regular em Oftalmologia dado que a 
doença se pode associar a inflamação 
ocular (uveíte) que habitualmente é 
assintomática. 

Por isso, mesmo sem qualquer queixa 
ocular, o rastreio oftalmológico é 
indispensável.

Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) engloba 
um conjunto de doenças que se 
caracterizam por inflamação/inchaço 
das articulações (artrite) cuja causa é 
desconhecida (idiopática) e que surge 
antes dos 16 anos (juvenil). 

QUAL A CAUSA

QUEM PODE TER

A causa das AIJ é desconhecida, mas 
sabe-se que há vários fatores genéticos 
e ambientais envolvidos. Existem alguns 
marcadores genéticos que aumentam o 
risco para algumas formas de AIJ. 

Apesar de algumas formas de AIJ terem 
um risco aumentado de doença nos 
familiares, as AIJ não são hereditárias, 
ou seja, não se transmitem de pais para 
filhos. 

As AIJ são a principal causa de doença 
reumática crónica juvenil, atingindo 1 em 
cada 1000 crianças em idade escolar. 

As AIJ podem surgir em qualquer 
criança, mas os familiares dos doentes 
com doenças reumáticas têm um risco 
aumentado. 

O QUE ÉRECOMENDAÇÕES 
GERAIS
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QUAIS AS 
MANIFESTAÇÕES

A inflamação das articulações causa 
dor, calor e inchaço das articulações, 
bem como limitação dos movimentos 
articulares. Pode também existir rigidez 
matinal que se caracteriza pelo facto 
da criança estar estar pior de manhã, 
principalmente ao acordar, melhorando 
com os movimentos ao longo do dia. 

Os sintomas variam conforme as 
articulações afetadas. As crianças 
podem ter dificuldades na escrita e ao 
agarrar objetos (se for houver inflamação 
das mãos), podem ter dificuldades na 
marcha (se houver envolvimento dos 
membros inferiores) ou até dificuldade 
em mastigar (se a articulação temporo-
mandibular estiver afetada). 

As AIJ podem estar associadas a queixas 
não-articulares como a inflamação do 
olho (uveíte) em que o olho pode ficar 
vermelho e doer, embora na maior parte 
das vezes ocorra sem qualquer sintoma. 

As AIJ podem também associar-se a 
febre, inflamação dos tendões, manchas 
avermelhadas no corpo ou placas 
vermelhas e descamativas na pele e/ou 
couro cabeludo (psoríase), aumento do 
tamanho dos gânglios linfáticos, perda 
de apetite e atraso na velocidade de 
crescimento.

Não há nenhuma análise laboratorial 
ou exame que confirme ou exclua 
AIJ. O diagnóstico é clínico, ou 
seja, é baseado nos sintomas da 
criança e na observação realizada 
pelo reumatologista pediátrico. As 
análises servem para complementar a 
avaliação da resposta ao tratamento 
e avaliar possíveis efeitos adversos dos 
medicamentos. Os exames de imagem 
(radiografia, ecografia, ressonância 
magnética) servem para confirmar a 
inflamação das articulações, avaliar o 
dano causado e excluir outras causas 
de queixas articulares. 

O diagnóstico é estabelecido após 6 
ou mais semanas de doença ativa e 
após exclusão de outras doenças que 
causem sintomas semelhantes. 

Existem vários tipos de AIJ que são 
determinados pelo número e tipo de 
articulações envolvidas, pela presença 
de sintomas não-articulares associadas 
e pelo comportamento da doença 
após 6 meses de duração.

Atualmente, existem vários fármacos 
eficazes no tratamento das AIJ. 
O objetivo do tratamento é inibir 
completamente a inflamação das 
articulações e de outros órgãos, de 
modo a restaurar a função normal 
da criança. Se a inflamação não for 
controlada, podem surgir complicações 
como deformações articulares, baixo 
peso e baixa estatura, atrofia muscular e 
osteoporose, entre outras. A inflamação 
ocular não tratada adequadamente 
pode causar perda de visão, glaucoma 
e cataratas, que podem causar 
cegueira. 

Se há apenas inflamação em algumas 
articulações, como na AIJ oligoarticular, 
o tratamento é inicialmente à base 
de anti-inflamatórios (ibuprofeno, 
diclofenac, naproxeno, entre outros) e/
ou injeções com corticosteróides nas 
articulações. Se a doença persistir, são 
iniciados fármacos modificadores de 
doença (DMARDs), sendo habitualmente 
escolhido o metotrexato  que é eficaz na 
maioria dos casos.

Quando há inflamação de muitas 
articulações (como nos casos de AIJ 
poliarticular) são necessários DMARDs 
(metotrexato preferencialmente). 
Se não forem eficazes, é começado 
um agente biotecnológico, como 
o Etanercept, Adalimumab ou 
Golimumab (administrados através de 
injeções subcutâneas) ou o Infliximab 
(administrado através de uma perfusão 
na veia) que são muito eficazes nestas 
doenças. 

QUAL O TRATAMENTOCOMO É DIAGNOSTICADA Nas formas de AIJ Sistémica podem ser necessários 
corticóides na fase inicial e posteriormente DMARDs 
(metotrexato) e, se as queixas persistirem, é necessária 
a instituição de terapêutica biotecnológica com 
anakinra, canacinumab ou tocilizumab. 

Em crianças que estejam totalmente bem e sem 
qualquer inflamação de forma sustentada, é possível 
iniciar a diminuição progressiva da medicação, sob 
orientação do reumatologista pediátrico. Contudo, 
cerca de metade dos doentes, mantêm doença ativa 
na idade adulta.

As crianças devem manter uma dieta 
saudável e equilibrada, sem qualquer 
restrição em relação às outras 
crianças. Não existe evidência de que 
a alimentação influencie a doença. 

As crianças com AIJ devem manter uma prática 
frequente de exercício físico de modo a manter a 
força muscular, flexibilidade e mobilidade articular, 
coordenação e resistência. Contudo, em alturas em 
que haja inflamação das articulações, esta prática 
deve ser condicionada às limitações da criança. 

Em geral, deve ser permitido que os doentes 
participem em atividades desportivas mas deverão 
parar se uma articulação começar a doer. Além destas 
considerações, devem ser favorecidos os desportos nos 
quais o stress mecânico nas articulações não exista ou 
seja mínimo, tais como a natação ou andar de triciclo 
ou bicicleta. 

RECOMENDAÇÕES 
DIETÉTICAS 

RECOMENDAÇÕES  
DE EXERCÍCIO FÍSICO

Existe a forma oligoarticular (quando a doença afeta 4 
ou menos articulaçoes nos primeiros 6 meses), a forma 
poliarticular (se a doença afeta 5 ou mais articulaçoes 
nos primeiros 6 meses), a forma sistémica (associada a 
febre, fadiga, perda de peso, manchas na pele cor de 
salmão, aumento do tamanho do fígado ou baço), a 
artrite psoriática (associada a psoríase) e a forma de 
artrite relacionada com entesite (em que há inflamação 
nos locais de inserção dos tendões no osso – entesite). 
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