RECOMENDAÇÕES
DE EXERCÍCIO FÍSICO
É recomendada a prática de exercício
regular que promova a flexibilidade
da coluna, bem como exercícios de
mobilização dos ombros e das ancas.

Assim, a natação é o exercício mais adequado,
permitindo o aumento da capacidade respiratória, o
fortalecimento muscular e a resistência e, de preferência,
deverá ser realizada em piscina de água aquecida.
Devem ser evitados desportos de contacto ou colisão
física por risco de lesão óssea ou articular.
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QUAIS AS
MANIFESTAÇÕES?
• Lombalgia inflamatória: dor na coluna
lombar que surge durante o repouso (pode
mesmo acordar o doente durante a noite),
melhora com os movimentos e geralmente
apresenta boa resposta à toma de antiinflamatórios.
Com o tempo, a dor e a rigidez podem
evoluir para a coluna dorsal e cervical.
As vértebras têm tendência a fundir,
fazendo com que a coluna perca
flexibilidade e se torne rígida, limitando os
movimentos. A grelha costal também pode
ser afetada, causando a dor
e diminuição da expansão do peito.
• Rigidez: “prisão” dos movimentos ao
acordar ou após períodos de repouso, com
duração geralmente superior a 30 minutos.
• Artrite periférica: os ombros, as ancas,
os joelhos e as tibiotársicas (tornozelos)
são as articulações mais frequentemente
atingidas quando há doença articular
periférica.
• Entesite: inflamação das enteses (locais
de inserção dos ligamentos e tendões
nos ossos). As mais comuns são a do
tendão de Aquiles e as da fáscia plantar
(membrana que envolve os músculos da
planta dos pés).
• Uveíte: o olho é um órgão frequentemente
atingido, sob a forma de uveíte anterior,
que se manifesta por olho vermelho e
doloroso geralmente unilateral, com visão
turva.

QUAL A CAUSA?

QUAL O TRATAMENTO?

A causa das espondilartrites não é conhecida.
Pensa-se que resultam de uma interação entre
fatores genéticos e ambientais.

O tratamento da doença depende do tipo
de envolvimento.

A presença de um marcador genético - o alelo HLA B27
- pode ser identificada em cerca de 90% dos doentes
com espondilite anquilosante.

• Envolvimento da coluna vertebral

Muitos indivíduos saudáveis são portadores deste
alelo (cerca de 8% nos indivíduos de raça branca), mas
apenas uma minoria virá a apresentar doença, pelo
que a sua presença não é suficiente para o diagnóstico.

COMO SE FAZ
O DIAGNÓSTICO?
Não existem critérios de diagnóstico.
O diagnóstico das espondilartrites é feito adaptando
critérios de classificação, que têm em consideração
o conjunto de manifestações clínicas (dor lombar,
artrite, uveíte, entesite), imagiológicas (radiografia e
ressonância magnética das sacroilíacas) e laboratoriais
(HLA B27, PCR e a decisão/experiência clínica do médico.

• atividade física adequada (como natação,
hidroginástica, pilates) e fisioterapia assumem
particular importância.
• anti-inflamatórios não esteróides
• Envolvimento das articulações periféricas
• o tratamento farmacológico assenta no recurso
a fármacos como a sulfassalazina, o metotrexato
(oral ou subcutâneo), a leflunomida e as infiltrações
articulares/periarticulares com corticóides.
• anti-inflamatórios não esteróides

Os fármacos biológicos são usados nos
doentes que, apesar das terapêuticas
atrás descritas, mantêm grande
actividade da doença.
Estes fármacos demonstraram
eficácia na redução da inflamação
das articulações sacro-ilíacas,
coluna vertebral, articulações
periféricas, enteses e no controlo
das manifestações extra-articulares.

• Fadiga
• Outras manifestações: pode haver
manifestações cutâneas (por exemplo
psoríase) ou inflamação a nível intestinal.
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