QUAL A CAUSA DA AP?

O QUE É A ARTRITE
PSORIÁTICA?

A causa da doença não é conhecida.
Sabe-se que não é uma doença
infeciosa, portanto não é contagiosa.

A PSORÍASE é uma doença inflamatória da pele,
caracterizada pelo aparecimento de manchas
salientes e avermelhadas, cobertas por escamas
prateadas, chamadas placas.

Não se conhece nenhum agente etiológico
específico para a artrite psoriática,
todavia pensa-se que poderão existir fatores
desencadeantes, como os traumatismos,
as infeções e o stress.

Localizam-se mais frequentemente ao nível dos
cotovelos, dos joelhos, da região sagrada, umbigo,
área da barba e no couro cabeludo.
A ARTRITE PSORIÁTICA (AP) é uma doença articular
inflamatória, com envolvimento das articulações
periféricas (por ex. mãos e pés) e/ou do esqueleto
axial (coluna vertebral e bacia).

Deste modo, num indivíduo geneticamente
predisposto, a presença de um fator ambiental
(infeções ou trauma articular), pode funcionar
como “gatilho” para desencadear as alterações
imunológicas que dão origem à doença.

Surge habitualmente em doentes com psoríase embora
raramente possa manifestar-se antes do aparecimento
de psoríase ou em doentes que nunca desenvolverão
doença cutânea.
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A AP evolui com flutuações, alternando períodos
praticamente sem manifestações de doença ativa,
com períodos de agravamento, embora sem relação
temporal entre a doença articular e a cutânea.
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QUEM PODE SOFRER
DE ARTRITE PSORIÁTICA?

QUAIS SÃO OS SINAIS
E SINTOMAS?

A prevalência da AP é de cerca de 1 em 1000, ou
seja, em cada 1000 indivíduos, 1 sofre da doença.

A AP causa não apenas o inchaço nas articulações
como também nos tecidos circundantes, em particular
tendões e ligamentos.

Tal como acontece com a psoríase, a AP também
é mais frequente em determinadas famílias, sendo
a sua prevalência familiar da ordem dos 4%, isto
é, 40 vezes mais do que na população em geral.
Embora variável de acordo com o país e raça,
acredita-se que entre 5% e 40% das pessoas que
têm psoríase possam vir a desenvolver AP.
De uma forma geral não costuma ter predomínio
de género, embora o envolvimento da coluna
seja mais frequente no sexo masculino, e o
envolvimento das articulações periféricas (p.e.
mãos, punhos, joelhos, pés) no sexo feminino.
Embora possa surgir em qualquer idade, a AP
inicia-se habitualmente entre os 30 e os 50 anos
de idade, existindo também formas de
aparecimento juvenil (artrite psoriática juvenil).
Os fatores que aumentam o risco de um doente
com psoríase cutânea desenvolver artrite, incluem
a presença de lesões nas unhas, o envolvimento
cutâneo mais extenso (quanto à área de pele
afetada), a história familiar de artrite psoriática
e o atingimento em placas de algumas áreas
da pele como o couro cabeludo e a região
interglútea ou perianal.
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Na AP pode haver vermelhidão nos
dedos dos pés e das mãos e o inchaço
ter aparência de uma “salsicha”. Esta
manifestação é designada de dactilite.
Qualquer dedo da mão ou do pé pode
ser envolvido.
Pode ocorrer tendinite (inflamação dos
tendões) e entesite (inflamação nos locais
onde os tendões e os ligamentos se ligam
aos ossos). Os exemplos mais comuns são
a tendinite Aquiliana (porção posterior do
calcanhar), a inflamação da fáscia plantar
(região inferior do calcanhar), e o cotovelo
de tenista (região externa do cotovelo).
As dores nas costas que surgem por
inflamação das articulações da coluna
caracterizam-se por serem piores à noite
e de manhã, com uma rigidez (sensação
de limitação do movimento) que vai
diminuindo gradualmente ao longo do dia.
A AP pode envolver apenas uma
articulação (monoartrite), ou várias,
sendo a forma de início mais comum a
oligoarticular (envolvendo menos de 5
articulações) em particular os joelhos e
tornozelos, mas também das pequenas
articulações das mãos e pés, de forma
assimétrica.
A AP pode ainda causar inflamação nos
olhos (uveítes).

COMO É DIAGNOSTICADA?
O diagnóstico da artrite psoriática (AP) pode ser feito pelo
seu médico de família, com base nos sinais e sintomas
típicos, que o encaminhará para o médico reumatologista
e dermatologista, para fazerem a adequada avaliação da
doença e orientação terapêutica.
A AP apresenta alterações radiológicas quer ao nível
da coluna (inflamação das articulações sacro-ilíacas,
frequentemente assimétrica e formação de pontes
ósseas entre os corpos das vértebras), quer nas
articulações dos membros (erosões articulares)
que podem ser úteis no diagnóstico.

QUAL O TRATAMENTO?
Embora até ao momento não exista cura
para a AP, estão disponíveis tratamentos
muito eficazes. O tratamento visa aliviar
a dor e a rigidez, prevenir o aparecimento
de erosões e deformações, bem como
evitar a incapacidade motora.
Estabelecer o diagnóstico correto e atempado é muito
importante, pois o benefício do tratamento parece ser
ainda maior quando este é iniciado precocemente,
melhorando a qualidade de vida dos doentes e
permitindo que tenham uma vida normal. Não deve por
isso atrasar o aconselhamento com o seu médico.
O tratamento inclui a medicação, ajustes na vida diária
e eventual reabilitação física. A participação do doente
deve ser ativa, sendo muito importante a adesão à
terapêutica para o sucesso do tratamento prescrito.
Algumas das terapêuticas mais comummente utilizadas
são os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs),
corticosteroides – em particular para injeções locais
(infiltrações) nas formas em que poucas articulações estão
atingidas, e fármacos anti-reumáticos modificadores
da evolução da doença (DMARDs), sintéticos (como o
metotrexato) ou biológicos, nas formas de AP moderada a
grave que não respondem a outros tratamentos.

RECOMENDAÇÕES
DIETÉTICAS,
DE EXERCÍCIO FÍSICO
E GERAIS
A adoção de uma dieta saudável
e a manutenção do peso ideal são
fundamentais, tal como fazer o repouso
necessário e garantir um ritmo de sono
adequado.
O exercício físico pode reduzir a dor e a
rigidez da AP e pode ajudar a sentir-se
melhor em termos gerais. Ao parar de
usar uma articulação afetada por causa
da artrite, os músculos circundantes
irão enfraquecer, agravando a dor e
incapacidade.
Existem vários exercícios que se podem
fazer para diminuir a dor e rigidez:
mobilização articular, fortalecimento
muscular e alongamentos moderados
ajudam a aliviar a dor e a manter flexíveis
os músculos e tendões.
As caminhadas e a natação também
ajudam a controlar o peso.
Os exercícios não devem produzir
dor ou cansaço, e não devem causar
esforço excessivo das articulações.
Deve consultar o fisioterapeuta ou o seu
médico antes de iniciar o programa de
exercícios.
Raramente é necessário o recurso a
cirurgias, podendo no entanto ser
ponderada a colocação de uma
prótese numa articulação destruída
(artroplastia total), o que acontece mais
frequentemente com ancas e joelhos.
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