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EDITORIAL

REUMATOLOGIA: A QUALIDADE DA FORMAÇÃO E O FUTURO - JOSÉ ANTÓNIO P. SILVA E
JAIMEEditorial
C. BRANCO

Reumatologia:
A Qualidade da Formação e o Futuro
Arealização recente,em Bruxelas,de encontros do Comité de Educação da EULAR e dos
"Board" Europeu de Reumatologia eda Secção
de Reumatologia da União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS), ambos dedicados à
qualidade de Ensino em Reumatologia, a que
os autores assistiram como representantes da
S.P.R.edo Colégio de Reumatologia da Ordem
dos Médicos, respectivamente, justifica algumasreflexões quejulgamos oportuno verter em
Editorial da Acta.
Toda aárea da Educação Médica,pré-epósgraduada, atravessa um período de intensa
reformulação e debate à escala Mundial. Estas
reuniões,testemunhando oempenhamento das
instituições internacionais ligadas à Reumatologia, vêm juntar-se a um movimento generalizado dereforma, aqueosMédicosem Gerale
os Reumatologistas em particular não podem
ficar alheios.
No que respeita ao ensino médico prégraduado, duas mensagens fundamentais
ressaltam dastendênciasactuaisde modernização pedagógica, ambas repetidamente sublinhadas na Reunião da EULAR:
1.Importa pugnar pela melhoria qualitativaequantitativa doensino pré-graduado
da Reumatologia. Com efeito, todos os
documentos de fundo sobre a filosofia
moderna do ensino médico, acentuam a
necessidade de que os conteúdos programáticos reflictam a importância epidemiológica e económica das diferentes
patologias. Reconhecidamente, o ensino
daReumatologia nasFaculdadesdeMedicina tem sido,um pouco por todo oMundo, devotado a lugar de 2a linha, com
Acta Reuma. Port. 1997;80:6-7

escasso impacto na formação dos futuros
Médicos. A correcção deste desvio apresenta-se como essencial para a melhoria
da qualidade dos cuidados médicos nesta
área, mas também para a defesa e desenvolvimento do próprio estatuto da Especialidade no futuro;
2.A Reumatologia tem um contributo
essencial a dar à formação global do
jovem Médico: não só pelos factos acima
apontados, mas também porque a sua
natureza se aplica, de forma ideal, às
orientações modernas de ensino. O seu
carácter essencialmente clínico, o rigor
semiológico de que faz uso,a importância
do diagnóstico diferencial, as fronteiras
que partilha com numerosas outras especialidades, a exigência que aplica à comunicação médico-doente, e a natureza multidisciplinar, colocam-na, em conjunto
com a Medicina Interna, na posição ideal
para combater a excessiva especialização,
despersonalização e tecnologia que são
unanimemente apontadas comoosprincipais defeitos do ensino pré-graduado
actual.
Aintrodução recentede programas de reforma doensino em todas asEscolasMédicas portuguesas, representa uma oportunidade ímpar,
que a Reumatologia não pode perder, para
reforçar a valiosa contribuição que lhe cabe na
formação integrada do Médico actual.
Poderemos mesmo desempenhar um papel
pioneiro na introdução de técnicas modernas
de ensino (como o uso de modelos; vídeos,
computadores, etc.) reforçando ainda mais o

José António P. Silva eJaime C. Branco

prestígio e o contributo da nossa Especialidade.
No que se refere ao ensino pós-graduado, a
reunião da Secção de Reumatologia da
UEMS/"Board" Europeu de Reumatologia,
teve uma importância inquestionável nas
várias vertentes da Educação Médica Contínua
(EMC): formação de internos da especialidade,
educação médica pós-graduada de médicos de
família e especialistas hospitalares, bem como o
desenvolvimento profissional contínuo dos
reumatologistas.
Aí se aprovou o "Curriculum Nuclear"
recomendado para a nossa especialidade que,
dadas as emendas introduzidas na proposta
inicial,não podemos ainda publicar. Fá-lo-emos
posteriormente. Já em fase final de preparação,
ficou o apêndice deste documento que lista as
doenças reumáticas e o registo individual de
treino dos internos,que deverá ser aprovado no
próximo Outono.
Foram também discutidos e / o u aprovados
vários relatórios sobre "Centros de Treino Pós-Graduado" creditados em cada país (que
poderão no futuro, voluntariamente e mediante
visita de uma Comissão de Avaliação,aceder ao
título de "European Center") e sobre "Harmonização do Treino Pós-Graduado", que permitirá no futuro, a internos e especialistas que o
desejem, aceder à Titulação Europeia, mediante
um exame escrito.
Finalmente discutiram-se recomendações
sobre Educação Médica Contínua, nomeadamente quanto à sua disponibilidade ética e
legal, métodos, financiamento, coordenação,
avaliação e auditoria, sistemas de creditação e
processos de reacreditação de especialistas
(créditos;reavaliação) e sanções a aplicar.
Foi criado um Grupo de Garantia de Qualidade para a EMC, que deverá trabalhar estreitamente com a EULAR, para assegurar normas educacionais comuns. Neste sentido foram
aceites: a) o sistema de aprovação dos eventos;
b) as normas para avaliar eventos; c) impresso
para pedido de aprovação e d) impresso para
avaliação dos eventos pelos participantes.
Ficou assente que as Sociedades Nacionais
têm óbvia capacidade para coordenar, aprovar,
avaliar e classificar os eventos de EMC, mas

Editorial

que a aprovação ou avaliação destas iniciativas
pode ser requerida directamente ao "Board"
Europeu de Reumatologia/EULAR, pelos organizadores que o desejarem. Para terem aquela
capacidade é recomendado que as Sociedades
Nacionais definam previamente as obrigações e
recomendações para a EMC nos seus países.
Em suma, estas duas reuniões demonstram
estarmos no início de um período de crescente
exigência e coordenação internacional na qualidade de formação. Longe de olharmos estas iniciativas com o receio da mudança e da burocratização, cremos, pelo contrário, ser imperioso
ver nelas sinais estimulantes da procura de
excelência em que a Reumatologia Portuguesa
tem todo o interesse e imperativo ético em se
empenhar. A qualidade do ensino e da formação médica em geral constituem, indiscutivelmente, os pilares mais sólidos em que
podemos assentar o futuro da nossa Especialidade.
Estas tarefas não podem considerar-se
atribuição exclusiva de nenhum grupo de pessoas ou órgão representativo. Nenhum Reumatologista se pode alhear das suas funções
"pedagógicas", não só porque a transmissão de
conhecimentos é uma obrigação inerente ao
exercício da Medicina, como reza o Juramento
de Hipócrates, mas também porque qualquer
acto médico, desde a comunicação científica à
simples consulta ou relatório, espelham a quem
o recebe, o valor de quem o produz e da especialidade em que se insere.
O empenhamento na formação dos alunos,
dos internos e especialistas, bem como de
outros profissionais da saúde é fundamental
para o desenvolvimento da Reumatologia: o
respeito actual e futuro que a Especialidade
possa merecer depende, indissoluvelmente, da
qualidade dos que a exercem.

JoséAntónio P. Silva
Reumatologista, Hospitais da
Universidade de Coimbra.

Jaime C. Branco
Reumatologista,
Hospital de Egas Moniz.
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ARTIGO ORIGINAL

DOENÇAS REUMÁTICAS NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS: QUAL A SUA
IMPORTÂNCIA? - PAULO CLEMENTE COELHO, MARIA LUÍSA MATOS

Artigo Original

Doenças Reumáticas nos Cuidados
de Saúde Primários:Qual a Sua
Importância?
Paulo Clemente Coelho*,Maria Luísa Matos**

RESUMO

Introdução: As Doenças Reumáticas são uma importante causa de morbilidade, com elevadas
repercursões sociais e económicas. No entanto, apesar da prevalência significativa destas
doenças, as estruturas de saúde em Portugal não estão ainda capacitadas para responder às
necessidades de prevenção, tratamento e reabilitação dos doentes do foro reumatológico. O
desinteresse daAdministração daSaúdenonossopaísemrelaçãoàsDoençasReumáticas é,em
parte,explicadopelopequeno númerodeestudos epidemiológicos dedicados àpatologia musculo-esquelética.
Objectivos: Estudar a prevalência das Doenças Reumáticas numa consulta de Clínica Geral ea
sua implicação no consumo crónico de medicamentos enoabsentismo laboral.
Doentes eMétodos:Foram incluídos noestudo osutentesdeuma consulta deClínica Geral de
um Centro de Saúde da área da Grande Lisboa que recorreram à consulta durante um período
consecutivo de 6meses. Avaliaram-se os seguintes parâmetros: motivo principal da consulta,
queixas reumatológicas motivando recurso àconsulta deClínica Geral nosúltimos3anos,consumo crónico de medicamentos nos últimos 3anos e períodos de absentismo laboral nos últimos3anos.
Resultados: Foram avaliados 591utentes, num total de 1219consultas.As queixas reumáticas
foram oprincipal motivo de consulta (21%),seguidas pelas Doenças Cardiovasculares (14,7%)
e pelas Doenças Psiquiátricas (12,2%). Doença Reumática activa ou antecedentes de Doença
Reumática foram encontrados em 57,5% dos doentes.As Doenças Reumáticas mais frequentes
foram ogrupo dosReumatismos NãoArticulares (48,6%)eaOsteoartrose (18,1%).As Doenças
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**Clínica Geral
Centro deSaúde da Penha de França,Lisboa
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Reumáticas foram a 3 â causa mais frequente de consumo crónico de medicamentos, seguindose às Doenças Psiquiátricas e às Doenças Gastrointestinais. As Doenças Reumáticas revelaram-se como a principal causa de absentismo laboral, representando 42,5%)do total de dias de baixa
ocorridos nos utentes da nossa consulta. As principais causas reumatológicas de absentismo
foram asRaquialgias ea Osteoartrose, mas aArtrite Reumatóide revelou-se a doença com maior
morbilidade relativa.
Conclusão: As Doenças Reumáticas são uma importante causa de doença, de recurso às consultas de Clínica Geral, de consumo crónico de medicamentos ede absentismo laboral, pelo que
urge a implementação de um programa nacional de apoio reumatológico nas estruturas de
Cuidados de Saúde Primários. (Acta Reuma Port 1997;80:9:19)

Palavras-chave: Doenças Reumáticas, Epidemiologia, Absentismo.

INTRODUÇÃO
As Doenças Reumáticas (DR) representam
um grupo de patologias que frequentemente
afectam o ser humano0,2,3'. A importância social
e económica destas doenças tem sido descrita,
quer em estudos clínicos, quer em estudos de
índole estatística e financeira"456).
Paradoxalmente, em muitos países as DR
não têm merecido, por parte dos poderes
governamentais e das estruturas de saúde, o
reconhecimento devido à sua importância'7A9>.
Tal encontra, em parte, explicação no facto de
que estas doenças são mais frequentemente
geradoras de morbilidade do que de alterações
dos índices de mortalidade e, como é sabido, a
mortalidade "sensibiliza" mais facilmente do
que a morbilidade'7,9,10'. No entanto, uma das
explicações para esta inadaptação dos meios de
apoio aos doentes reumáticos, radica no menor
desenvolvimento dos estudos epidemiológicos
dedicados às DR, quando comparados com
outras patologias importantes, como a cardiovascular ou a oncológica00'.
A epidemiologia representa um dos argumentos mais importantes para aplanificação do
Sistema de Saúde 01 '. Em Portugal, os estudos
epidemiológicos dedicados à investigação da
prevalência e custos das DR em geral são escasActa Reuma. Port. 1997;80:9-19

sos e alguns já foram efectuados há cerca de
duas décadas021314'.Torna-se desta forma urgente a implementação de estudos que possam
caracterizar com maior objectividade a real importância das DR no nosso país, permitindo
assim ao Sistema Nacional de Saúde adquirir
argumentos que satisfaçam as reais necessidades da população em relação ao bem-estar e
ao direito a uma saúde plena19,11,15'.
Nesse sentido os autores proposeram-se
avaliar a prevalência das DR numa Consulta de
Cuidados de Saúde Primários (Clínica Geral) e
alguns aspectos da sua repercursão socio-económica, nomeadamente, em relação ao consumo crónico de medicamentos e ao absentismo laboral.

DOENTES E MÉTODOS
Foram incluídos no estudo os utentes de
uma consulta de Clínica Geral do Centro de
Saúde da Penha de França - Extensão do
Sindicato dos Seguros (Lisboa), que recorreram
à consulta durante um período consecutivo de
6 meses.
Os utentes foram todos observados pela
mesma médica de Clínica Geral, procedendo-se
ao registo e avaliação dos seguintes dados:
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gestão de dados (Access e Excel), utilizando-se
os métodos estatísticos, t-de Student para
significância de diferenças entre médias e de
chi quadrado para comparações não paramétricas.

*

fe
49,2%

vjíí*
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\

50,8%

Fem

Fig. 1: Distribuição por sexos.

identificação, idade, sexo, raça, profissão e motivo principal da consulta, classificado num dos
seguintes grupos: Doenças Infecciosas (não incluídas nos outros grupos), D. Cardiovasculares, D. Respiratórias, D. Renais e das Vias
Urinárias, D. Gastrointestinais, D. Reumáticas,
D. Hematológicas, D. Endocrinológicas, D. Psiquiátricas incluindo Distonias Neuro-Vegetativas, D. Dermatológicas, D. Oftalmológicas, D.
Otorrinolaringológicas (ORL), D. Ginecológicas, D. Traumatológicas, Consulta por queixas inespecificas, Sem Doença (Consulta de
Rotina). Na primeira consulta de cada utente
neste período de 6meses, o processo clínico foi
avaliado quanto aos seguintes parâmetros: utilização por queixas reumatológicas da Consulta
de Clínica Geral nos últimos 3 anos, número e
tipo de medicamentos tomados cronicamente
(pelo menos 6 meses por ano) nos últimos 3
anos, duração e causa de absentismo laboral
nos últimos 3 anos. Os utentes reincidentes na
consulta neste período de 6meses foram reavaliados quanto ao motivo das novas consultas e
à existência de absentismo laboral.
Em caso de necessidade, a solicitação da médica de Clínica Geral, foi pedido apoio da especialidade de Reumatologia para melhor definição do diagnóstico reumatológico dos utentes
através dos dados do processo clínico. Para a
classificação das DR utilizou-se a proposta pela
Arthritis Foundation 06 '.
O tratamento dos dados e dos resultados foi
feito através de programas informáticos de

RESULTADOS
No período de 6 meses em que decorreu o
estudo, foram observados 591 utentes. Trezentos utentes (50,8%) eram do sexo feminino e291
utentos (49,2%)) do sexo masculino (figura 1).A
idade média dos utilizadores da consulta foi de
46,7 anos (DP ± 17,7), variando entre 9 e 89
anos, não existindo diferenças estatisticamente
significativas na média de idades entre os dois
sexos. A raça caucásica foi predominante (579
utentes, 98,0%),sendo 11utentes (1,8%) de raça
negra e 1 utente (0,2%) de raça asiática. Trezentos e sessenta e sete (62,1%) dos utentes
tinham actividade laboral, distribuindo-se os
restantes da seguinte forma: domésticas (38
utentes, 6,4%), estudantes (58 utentes, 9,8%) e
reformados (128 utentes, 21,7%) (figura 2).
Durante os seis meses de observação foram
realizadas 1219 consultas, representando uma
média de 2,1 consultas por utente. Por ordem
de frequência os motivos principais de consulta
distribuiram-se da seguinte forma: Doenças (D)
Reumáticas (256 consultas, 21,0%), D. Cardiovasculares (178 consultas, 14,7%), D. Psiquiátricas (149 consultas, 12,2%), D. Gastrointesti-

Fig. 2: Distribuição por actividade.
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Fig.3: Motivo principal de consulta.

nais (142 consultas, 11,7%),Consulta de Rotina
(93 consultas, 7,6%), D. Respiratórias (87consultas, 7,2%;), D. Endocrinológicas (56 consultas, 4,6%),D.ORL(48consultas,4,0%),Consulta por queixas inespecificas (39 consultas,
3,2%), D. Dermatológicas (35consultas, 2,9%),
D. Renais e das Vias Urinárias (34 consultas,
2,8%),D.Neurológicas (26consultas, 2,1%),D.
Traumáticas (25consultas, 2,0%),D.Hematológicas (21consultas, 1,7%),D.Ginecológicas(12
consultas, 0,9%),D.Oftalmológicas (11consultas, 0,8%), D. Infecciosas (7 consultas, 0,6%)
(figura3).
Da observação do processo clínico para o
período dos 3 anos antecedentes verificou-se
que 340utentes (57,5%) tinham recorrido pelo
menos umavezà consulta porqueixas do foro
reumatológico, enquanto os restantes 251
(42,5%)) não apresentaram queixas desse tipo
durante esse período (figura 4). Não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre a média de idades dos doentes com
queixas reumatológicas (46,9 anos) e a dos
restantes (46,3anos);omesmoseverificou para
a distribuição por sexos nestes dois grupos de
doentes.
Asdoençasequeixas reumatológicas encontradas distribuíam-se da seguinte forma: a)
Reumatismo Não Articular (287 doentes,
48,6%) - Lombalgia Idiopática (89 d, 15,1%),
Tendinites e Bursites (52d, 8,8%), Raquialgias
Difusas (pelo menos dois segmentos da coluna
vertebral) (79 d, 13,4%), Cervicalgias (49 d,
8,3%),Hérnia Discai (7 d,1,2%),Fibromialgia(6
Acta Reuma. Port. 1997;80:9-19
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d, 1,0%),Dorsalgia (2d, 0,3%),Fasceite Plantar
(1d,0,2%),Torcicolo (1 d,0,2%),coccidinia (1 d,
0,2%)); b) Doença Articular Degenerativa Osteoartrose Primária (107 d, 18,1%); c)
Doenças NeuroouVasculopáticas (27d,4,6%):
Nevralgia Intercostal (12d,2,0%),Ciatalgia(10
d, 1,7%), Síndrome do Canal Cárpico (3 d,
0,5%), Fenómeno de Raynaud Primário (2 d,
0,3%); d) Doenças Reumáticas Associadas a
Doenças Metabólicas ou Endócrinas (18 d,
3,0%): Gota Úrica (10 d, 1,7%), Doença por
Deposição de Cristais de Pirofosfato de Cálcio
(4 d, 0,7%), Síndrome de Hipermobilidade
Articular (3 d, 0,5%), Doença de Dupuytren
(1 d, 0,2%); e) Doenças do Osso e da Cartilagem (18d, 3,0%): Osteoporose Primária (7d,
1,2%),Escoliose (3d, 0,5%),costocondrite (2d,
0,3%), Espondilolise (2 d, 0,3%), Hiperostose
VertebralAnquilosante/DISH (1 d,0,2%),D.de
Paget (1 d,0,2%),D.deOsgood -Schlatter (1 d,
0,2%), Genu Varu (1 d, 0,2%); f) Doenças
Difusas do Tecido Conjuntivo (6 d, 1,0%):
Artrite Reumatóide (5 d, 0,8%)), Síndrome de
Sjogren Primário (1 d, 0,2%); g) Espondilartropatias:Espondiiite Anquilosante (1 d,0,2%);
h) Doenças Reumáticas Associadas com
Agentes Infecciosos: Artrite Brucélica
(1 d, 0,2%); i) Situações Não Definidas (43d,
7,3%):Artralgias (36d, 6,1%), Mialgias Difusas
Persistentes (3 d, 0,5%), Artrite (2 d, 0,3%)),
Talalgias (2 d, 0,3%). De notar que alguns
doentes apresentavam mais deum diagnóstico
reumatológico.
Em386utentes (65,3%)detectou-se autiliza-

Fig. 4: Percentagem de doentes segundo a existência de queixas
reumatológicas.
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total: 23161 dias
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Fig. 5: Principaiscausas de absentismolaboral (nL'de dias).

ção de medicação crónica, sendo a média neste
grupo de 2,8 medicamentos/doente, variando
entre 1e 9 medicamentos. Amedicação crónica
dividia-se nas seguintes áreas relacionadas com
a intenção de tratamento: Psíquica (36,5%),
Gastrointestinal (33,2%), Reumática (21,3%),
Cardiovascular (15,4%), Respiratória (9,6%),
Endocrinológica (9,3%), Hematológica (3,6%),
Neurológica (0,5%),Oftalmológica (0,2%).
Durante operíodo de estudo (3anos e meio),
verificou-se um absentismo laboral total de
23161 dias, o que representa uma média de 11,2
dias/pessoa/ano e de 18,0 dias/pessoa activa/ano. As causas de absentismo laboral nestes
doentes foram: D. Reumáticas (22,9% do total
de períodos de baixa), D. Psiquiátricas (21,0%),
D. Respiratórias (16,8%), D. Gastrointestinais
(8,1%), D. Traumáticas (7,1%), D. ORL (4,9%),
D. Cardiovasculares (4,8%), Queixas Inespecificas (2,3%),D.Hematológicas (1,9%),D. Renais
e das Vias Urinárias (1,9%), D. Ginecológicas
(1,9%), D. Infecciosas (1,9%), D. Neurológicas
(1,6%), D. Dermatológicas (1,6%) e D. Oftalmológicas (1,3%).As causas dos 71períodos (p) de
baixa de causa reumatológica, distribuíam-se
da seguinte forma: Lombalgia (21 p, 29,6%),
Raquialgias Difusas (12 p, 16,9%), Osteoartrose
(12 p, 16,9%), Cervicalgias (8 p, 11,4%), Artrite
Reumatóide (3 p, 4,2%), Tendinite (2 p, 2,8%),
Luxação (2 p, 2,8%), Artralgias (2 p, 2,8%),
Ciatalgia (2 p, 2,8%), Síndrome do Canal
Cárpico (1p, 1,4%),Artrite Brucélica (1p,1,4%),
Gota Úrica (1 p, 1,4%)), Distúrbio Interno do
Joelho (1 p, 1,4%)), Nevrite Intercostal (1 p,
1,4%)), Osteoporose (1 p, 1,4%), Fenómeno de

Raynaud (1 p, 1,4%). Os 23161 dias de absentismo verificados distribuiam-se da seguinte
forma, segundo a causa da inactividade: D.
Reumáticas (9850 dias, 42,5%), D. Psiquiátricas
(5026 dias, 21,7%), D. Cardiovasculares (2495
dias, 10,8%), D. Respiratórias (1093 dias, 4,7%),
D. Renais e das Vias Urinárias (784 dias, 3,4%),
D. Traumatológicas (782 dias, 3,4%), D. Endocrinológicas (733 dias, 3,2%), D. ORL (630 dias,
2,7%), D.Neurológicas (569 dias,2,5%),D. Gastrointestinais (453 dias, 2,0%), Queixas Inespecificas (183 dias, 0,8%), D. Oftalmológicas (162
dias, 0,7%), D. Dermatológicas (155 dias, 0,7%),
D. Ginecológicas (154 dias, 0,7%) e D. Infecciosas (92dias,0,2%) (Figura 5).Os 9850dias de
absentismo causados por queixas do foro
reumático, distribuíam-se da seguinte forma:
Osteoartrose (3931 dias, 39,9%), Lombalgias
(2221 dias, 22,5%), Artrite Reumatóide (1265
dias, 12,8%), Raquialgias Difusas (922 dias,
9,4%), Artralgias (492 dias, 5,0%), Cervicalgias
(432 dias, 4,4%), Artrite Brucélica (150 dias,
1,5%), Tendinites (114 dias, 1,2%), Luxação (94
dias, 1,0%), Ciatalgia (79 dias, 0,8%), Distúrbio
Interno do Joelho (30 dias, 0,3%), Nevrite
Intercostal (30dias,0,3%),Osteoporose (30dias,
0,3%), Fenómeno de Raynaud (30 dias, 0,3%),
Síndrome do Canal Cárpico (18 dias, 0,2%) e
Gota Úrica (12 dias, 0,1%). A Artrite Reumatóide constituiu a DR com maior morbilidade
(dias de absentismo/doente) apresentando um
valor de 421,7 dias/doente. Para as outras
causas, considerando apenas aquelas representadas por 2 ou mais doentes, a morbilidade
relativa distribuia-se da seguinte forma: Osteoartrose (327,6 dias/doente). Lombalgias (111
dias/doente), Raquialgias Difusas (76,8
dias/doente) e Cervicalgias (54,0 dias/doente).

DISCUSSÃO
As DR atingem uma parte significativa da
população das nações industrializadas, ocupando mesmo o primeiro lugar em frequência
entre as doenças crónicas, em países como os
Estados Unidos da América e a Itália00'. Em
Portugal dados semelhantes foram obtidos no
Acta Reuma.Port.1997;80:9-19
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Quadro I
Prevalência das Doenças Reumáticas
Zona

Faro
Famalicão
Estoril

Doentes com DR

Posição Relativa
dasDR

26,0%
6,8%
9,0%

2 e lugar
3 2 lugar
2e lugar

estudo epidemiológico dirigido por J. Figueirinhas em meados da década de 7002'.
O presente estudo revelou que 1 em cada 5
utentes procuraram a consulta de Clínica Geral
devido a queixas reumatológicas. Estes números são concordantes com os apresentados no
estudo epidemiológico português já citado 02 '.
As análises de Ficheiros de Consultas de Medicina Familiar efectuadas no nosso país confirmam a grande importância das DR nos Cuidados de Saúde Primários (Quadro I)a5',718>. Em
dois desses trabalhos07,18', as DR são ultrapassadas em prevalência pelas Doenças Cardiovasculares; no nosso estudo as Doenças Cardiovasculares foram o segundo motivo mais
frequente de recurso à consulta (14,7%), mas
esse valor pode estar subestimado dado o facto
de osutentes do nosso Centro terem acesso fácil
e directo à consulta de Cardiologia. Nos mesmos dois estudos de Ficheiro de Medicina
Familiar, os valores de prevalência das DR são
inferiores aos por nós encontrados. No entanto,
tal pode dever-se às diferentes metodologias
utilizadas, pois a nossa análise incidiu sobre
utilizadores activos da consulta, o que não se
passa nos estudos de Ficheiro Clínico. Um
outro trabalho de investigação realizado com
uma metodologia semelhante à do nosso estudo, no Centro de Saúde de São Brás de Alportel,
encontrou valores próximos dos por nós referidos119'.No nosso trabalho, 57,5% dos utentes da
consulta apresentavam doença activa ou
antecedentes de pelo menos uma das DR; estes
números aproximam-se dos verificados na
população do Distrito de Setúbal, estudada no
âmbito do programa CINDI04'.
Curiosamente, ao analisarmos os dados epiActa Reuma. Port. 1997;80:9-19

demiológicos das DR em Espanha, deparámos
com valores equivalentes. Na população Espanhola com mais de 16 anos o problema de
saúde mais frequentemente citado é o Reumatismo'20'. Nas Astúrias, 44,9% da população
sofre queixas músculo-esqueléticas e a utilização das consultas de Clínica Geral é em 22,5%
dos casos devida a este tipo de queixas, sendo
que por cada 100 consultas de Medicina Familiar são geradas, em média, 2,95 consultas de
Reumatologia'21'.
No nosso estudo, o Reumatismo Não Articular e a Patologia Articular Degenerativa, foram
as formas de reumatismo mais frequentemente
encontradas, dados estes que são concordantes
com outros estudos epidemiológicos nacionais
e internacionais00'12'14"1,22,23'.Dentro dos Reumatismos Não Articulares, as Lombalgias e as Raquialgias em geral, ocupam um papel de relevo,
demonstrado pelos nossos resultados e confirmado por outros estudos'24,25'.
De assinalar os valores registados para algumas patologias mais raras e de prevalência
ainda mal definida em Portugal, como sejam, a
Artrite Reumatóide e a Espondiiite Anquilosante,respectivamente com uma prevalência de
0,8% e 0,2%) no nosso grupo de utentes. Estes
valores são próximos dos obtidos em Portugal
pelo estudo CINDI04' e dos internacionalmente
obtidos para a população caucásica'2627).
Como seria de esperar, atendendo ao desenho do nosso estudo, a frequência de DR
muitas vezes assintomáticas ou com sintomatologia ligeira, como a Osteoporose ea Hiperostose Vertebral Anquilosante, foi bastante inferior ao descrito nos estudos de prevalência
destas doenças'28,29,30'.
No presente trabalho, as queixas músculo-esqueléticas foram a 3 a causa de utilização de
medicação crónica, consistindo esta essencialmente em Anti-inflamatórios Não Esteróides
(AINE). Em França, os AINE representam 7,2%
das despesas com fármacos, principalmente
geradas por queixas de Raquialgias e de Osteoartrose, à semelhança do nosso trabalho'31'.
O absentismo laboral define-se pela ausência
do trabalhador durante o período normal de
trabalho a que está obrigado, devendo consi-
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derar-se todas as ausências imputáveis ao trabalhador,independentemente dassuascausase
de se converterem em faltas justificadas ou
não'32'.Éreconhecido actualmente queas causas
do absentismo laboral são multifactoriais, mas
que entre estas as doenças não profissionais
têm um papel altamente significativo<32). Estudos sociológicos revelam que durante a década
de70operou-se uma alteração significativa nos
perfis de morbilidade da população activa das
sociedades industriais epós-industriais, havendouma queda de importância dos acidentes de
trabalho e da patologia infecciosa, e um recrudescimento da patologia mental, cardiovascular, respiratória e musculo-esquelética, como
causas de absentismo laboral03'.
No estudo por nós efectuado, as DR revelaram-se como a principal causa de absentismo
laboral, representando 22,9%do total de períodos debaixa e42,5% do total de dias de absentismo.Estesvaloressãosuperiores aos apresentados por Loução Martins03', mas são concordantes comoutros trabalhosrealizados internacionalmente, nomeadamente, em Espanha"320'.
Apesar destas variações, em geral,os trabalhos
publicados reconhecem queasDRsãouma das
causas que mais frequentemente contribuem
para o absentismo laboral00132(,3334>. Este papel
relevante das DR na origem de uma parte significativa do absentismo laboral é justificado
devido à elevada prevalência das queixas músculo-esqueléticas napopulaçãoeaofacto destas
afectarem frequentemente indivíduos em idade
activa01".
AsRaquialgiaseaOsteoartrose constituiram
as causas principais de absentismo no estudo
por nós efectuado, representando 76%dos dias
de absentismo laboral provocados por queixas
reumatológicas. Estesnúmerosconcordam com
o descrito por outros autores'2435'.Apesar deste
predomínio das raquialgias e da patologia
degenerativa articular como causas de absentismo laboral, justificado em grande parte pela
sua elevada prevalência, deve-se notar que
patologias mais raras, como a Artrite Reumatóide, apresentam índices de morbilidade relativa mais acentuados, como também se verificou nonosso estudo00'.
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Por falta de meios de comprovação do motivo principal de incapacidade permanente nos
doentes por nós estudados, não foi possível
incluir dados quantoàscausasdereforma antecipada.Noentanto,ésabidoqueasDRsãouma
das principais causas de incapacidade permanente ede reforma por invalidez'7'1013-2036'.
Como é demonstrado pelo nosso trabalho e
comoéreconhecido internacionalmente, justifica-se que as estruturas de saúde tenham em
atenção a grande importância das DR como
causadoras de sofrimento e de altos graus de
incapacidade. Os critérios económicos de custo/benefício, também apontam para o interesse
da implementação deum verdadeiro programa
deluta anti-reumática aoníveldosCuidados de
Saúde Primários.
As análises estatísticas realizadas na ComunidadeEconómica Europeia comprovam queas
patologias médicas relacionadas com o aparelho locomotor sãoresponsáveis, aproximadamente, por 33,5%dos gastos relacionados com
a incapacidade por motivo de doença'6'. No
relatório do EUROSTAT concluíu-se que as
doenças com atingimento do aparelho locomotor são a principal causa de incapacidade
(Quadro II)'6'.
Badley ecolaboradores, num excelente estudo realizado noCanadá, concluíram que asDR
representam 10,4% dos gastos com a saúde
(1,7%do PIBdoCanadá) e32%dos custos com
doenças incapacitantes crónicas'5'. Estes custos
são essencialmente representados por custos
indirectos motivados pela incapacidade crónica
que as DR frequentemente provocam'5-3137'. Esta

Quadro II
Conclusão do Relatório EUROSTAT 1990
(referência n s 6)
"On peut dire que I'origine "maladie" est la principale source de handicaps. Les données de la RFA
indiquent que dans les cas des déficiences graves, la
maladie conduit dans la majorité des cas à une déficience locomotrice ou physique. On peut noter que
límportance delórigine maladieetplus élevéedans le
cas des données provenant de la sécurité sociale que
des recensements et enquêtes nationales."
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importância dos custos indirectos em relação
aos directos das DR, leva facilmente ao reconhecimento de que uma diminuição das
taxas de incapacidade acente num programa de
luta anti-reumática, compensará largamente
u m reforço de custos directos em meios
humanos e instalações, que um programa deste
tipo tem que comportar, se bem que, mesmo
estes custos directos poderão ser compensados
pela diminuição dos gastos com pensões e
benefícios de protecção social que um melhor
tratamento das DR produzirá (Quadro III)'37).
Países como a Espanha e a Alemanha, ao
aperceberem-se desse facto, adoptaram nos
últimos anos medidas tendentes a alargar e
desenvolver estruturas especializadas de apoio
aos doentes reumáticos'20-38'.
Em Portugal, apesar dos gastos com doença
e invalidez representarem mais de 19% do PIB
(mais de 1,3 biliões de contos em 1994)edas DR
representarem uma parte importante desses
gastos, pouco tem sido feito pelo poder governamental e pelas direcções das estruturas de
saúde para permitir uma assistência condigna e
acessível aos doentes reumáticos'39'. De forma
paradoxal, segundo temos conhecimento,
mesmo os planos elaborados para a criação de
uma rede de apoio nacional aos doentes reumáticos, têm sido sucessivamente retardados
pelo poder político e pelas administrações de
saúde, fazendo com que os doentes reumáticos,
na falta de cuidados especializados, se entreguem muitas vezes nas mãos do charlatanismo
com prejuízos para a sua saúde'8-9-40'.
O nosso trabalho demonstra que é urgente a
criação de uma verdadeira estrutura de apoio
reumatológico ao nível dos Cuidados de Saúde
Primários. Em nossa opinião, a prática da
Reumatologia deve fazer um passo decisivo
para fora do hospital, em direcção aos Centros
de Saúde, sem, no entanto, abandonar a sua
presença hospitalar nas vertentes assistencial,
docente einvestigadora. Os protagonistas desta
reforma devem ser as Administrações de Saúde, os Médicos Generalistas, os Reumatologistas e os doentes, grandes e principais interessados numa verdadeira e eficaz cobertura
reumatológica nacional05-41-42-43'.
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Quadro IH
Custos das Doenças »Reumáticas
Total de custos com as DR:8243 milhões de dólares
canadianos
22,0%

a) Custos Directos

1,6%
5,3%
11,0%
0,1%
4,0%

Medicamentos
Serviços
Hospitalares
Investigação
Pensões
b) Custos Indirectos

78,0%

Mortalidade
Incapacidade Crónica
Incapacidade Aguda

1,0%
73,5%
3,5%

A medicina familiar do século XXI deve
basear-se numa cooperação estreita entre o
médico Generalista e as especialidades mais
necessárias, tendo em conta operfil sanitário da
população, de maneira a formar uma equipa
que contribua cada vez melhor para o funcionamento do Sistema de Saúde e para a satisfação das necessidades de saúde da comunidade'44'. O Reumatologista de forma alguma
poderá ficar de fora dessa equipa, pois as necessidades sanitárias e a grande procura da especialidade de Reumatologia, justificam a sua inclusão na assistência ambulatória próxima dos
Cuidados de Saúde Primários, abem dos doentes e,muito provavelmente, abem da economia
do país'37-45'.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos no nosso estudo permitem-nos concluir que: a) As DR são a principal causa de recurso à consulta de Clínica Geral
na nossa população de utentes; b) Mais de metade (57,5%) dos utentes analisados utilizaram
pelomenos uma vez a consulta de Clínica Geral
devido a queixas reumatológicas; c) O Reumatismo Não Articular e a Osteoartrose foram as
Acta Reuma. Port. 1997;80:9-19

Paulo Clemente Coelho e Maria Luísa Matos

principaisalteraçõesreumatológicas detectadas
na nossa população de utentes; d) As DR são
uma causa frequente de medicação crónica; e)
As DR são uma causa importante de absentismo laboral, principalmente devido a Raquialgias e a queixas relacionadas com a Osteoartrose;f)AArtrite Reumatóide, apesar de pouco
frequente, tem uma morbilidade relativa superior em relação às outras DR.
Aimportância das DR,nocontextoda saúde
pública e da economia da saúde, tornam urgente a implementação de um Plano Reumatológico Nacional, capaz de responder às grandes necessidades que estas doenças produzem
aonível dos Cuidados de Saúde Primários.
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INTRODUÇÃO
A Síndrome de Seronegatividade, Entesopatia e Artropatia (Síndrome SEA) foi descrita
em 1982 por Rosenberg e Petty1 e surgiu da necessidade de classificação de crianças em risco
para desenvolver uma espondiloartropatia.
Sabe-se que a expressão clínica das espondiloartropatias juvenis é diferente do quadro clínico dos adultos, sendo, por exemplo, o acometimento do eixo axial nas crianças tardio no curso
da enfermidade, tanto clínica como radiologicamente 25 . A Síndrome SEA seria útil, portanto,
para identificar-se precocemente crianças com
tendência a desenvolver ou evoluir seu quadro
clínico músculo-esquelético para alguma das
doenças do grupo das espondiloartropatias, na
qual a espondiiite anquilosante (EA) funciona
como protótipo 468 . Deste modo seria possível
diferenciar tais afecções de outras doenças

reumáticas infantis que se caracterizam por
acometimento articular crónico, como a artrite
reumatóide juvenil (ARJ)9, permitindo, desta
forma, uma intervenção terapêutica adequada e
precoce, com o objectivo de diminuir a morbidade da doença e prevenir deformidades 310,4 .
Sob outro ponto de vista, os pacientes sem
critérios para uma afecção definida do grupo
das espondiloartropatias não ficariam sem
diagnóstico ou não teriam diagnósticos erróneos915, permitindo, então, maior uniformidade
nos estudos 416 .
Várias tentativas posteriores de classificação
deste grupo distinto de crianças com características clínico-laboratoriais típicas foram sugeridas, geralmente centradas na presença do HLA
B27, com nomenclaturas semelhantes e apenas
pequenas diferenças em relação a descrição
original da Síndrome SEA451718. No entanto,
encontramos na literatura estudos de acompan-
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hamento prolongado apenas nos grupos que
utilizam a denominação Síndrome SEA161920. Os
resultados desses trabalhos diferem bastante
entre si,e, talvez, estas diferenças possam estar
ligadas ao tempo de acompanhamento dos
pacientes, problemas de metodologia científica
e factores genéticos, étnicos ou relacionados ao
meio ambiente16.
Nossos objectivos neste estudo são, portanto, avaliar, em nosso meio, a proporção de
crianças com Síndrome SEA que evoluem para
uma afecção definida e as que permanecem
como idiopáticas, como definido por Rosenberg
e Petty1, assim como caracterizar a Síndrome
SEA sob o ponto de vista epidemiológico, em
relação à idade, sexo e idade de início das
queixas.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo onde foram
analisadas 43crianças e adolescentes atendidos
nos ambulatórios do Serviço de Reumatologia
Pediátrica do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPMG-UFRJ) e da Unidade Clínica de Adolescentes da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro no período de
1990-1994, cujos quadros clínicos preenchiam
os critérios para o diagnóstico de Síndrome
SEA propostos por Rosenberg e Petty1, quais
sejam:

Sindrome SEA

panhamento considerado curto (menor que 6
meses) ou abandono do acompanhamento
clínico periódico. Neste mesmo período de
tempo foram acompanhados outros 9 pacientes
portadores de espondiloartropatias que, todavia, não preenchiam critérios para Síndrome
SEA, basicamente pelo facto de não apresentarem entesopatia. Destes 9 pacientes, 6
tiveram o diagnóstico de Síndrome de Reiter, 1
de artrite psoriasica e 2 de artrite da doença
inflamatória intestinal.
Todos os pacientes foram acompanhados
prospectivamente, no período de estudo, directamente pelos autores, com a frequência entre
as avaliações sucessivas não sendo superior a 6
meses.Um protocolo de avaliação foi elaborado
para reunir e possibilitar a análise dos dados
epidemiológicos dos pacientes. Nas análises
estatísticas foram utilizados o teste de análise
de variância para duas amostras independentes
e variáveis contínuas (ANOVA) e os testes de
Fischer ou qui-quadrado para as variáveis
categóricas.

RESULTADOS
Foram 36 os pacientes que satisfizeram as
condições para inclusão neste estudo. Destes,
24 pertenciam ao sexo masculino (66,7%), e os
12 restantes, ao sexo feminino (33,3%), como
podemos visualizar na figura 1.

• início de sintomas músculo-esqueléticos
com 16ou menos anos
• ausência de factor reumatóide clássico
(IgM) e anticorpo antinuclear
• presença de entesopatia
• presença de artralgia, com ou sem sinais
objectivos de artrite.
Destes 43 pacientes, 36 foram seleccionados
para o estudo. Os motivos de exclusão dos
outros 7 pacientes foram um tempo de acom-

24
(66,7%) | ^ j Í

K

12
^^33,3%)

• Masculino DFeminino

Fig. 1:Distribuição dos pacientes quanto ao sexo.

Acta Reuma. Port. 1997;80:20-28

Sindrome SEA

Flávio Roberto Stajnbok e col.

100

0-2a

2-4a

4-«a

«-8a

8-10a 10-12a 12-14a 14-lía

Idade(anos)

Fig.2:Distribuição dos pacientes quanto à idade de início dos sintomas músculo-esqueléticos.

Em relação à raça, 8 eram caucasóides
(22,2%) e 28 não caucasóides (77,8%).
A idade média de início dos sintomas músculo-esqueléticos foi de 10 anos e 2 meses, com
um desvio padrão de + 2 anos e 3 meses e com
as idades de início variando de 4anos a 14 anos
e 9meses (10a 2m +2a 3m; A 4a-14a 9m), como
podemos visualizar na figura 2. Não houve
diferença estatística significativa entre as
idades de início nos dois sexos (p=0,95).
O tempo de evolução da doença foi definido
como aquele desde o início dos sintomas músculo-esqueléticos até a remissão clínico-laboratorial pelo tempo mínimo de 6 meses ou, nos
casos dos pacientes que não entraram em
remissão, até a última consulta ambulatorial
durante a execução deste estudo. O tempo
médio de evolução da doença foi de 4a 4m +3a
8m (A 2m-13a llm), com um tempo médio de
acompanhamento de 4a I m + 2a 7m
(A 11m-l2a 8m). A idade média dos pacientes
quando da sua entrada neste protocolo foi de
12a Im ± 2a 7m (A7a 10m-18a).
História prévia de algum traumatismo que
pudesse estar relacionado ao início das manifestações músculo-esqueléticas ocorreu em apenas 3pacientes (8,3%).
História familiar de alguma doença reumática ou de manifestações sugestivas de estarem
relacionadas a alguma afecção reumatológica
ocorreram em 12pacientes (33,3%). Espondiiite
anquilosante e lombalgias de carácter inflamaActa Reuma. Port. 1997;80:20-28

tório estiveram presentes em 3 familiares cada
uma delas, febre reumática em 2, lúpus eritematoso sistémico e artrite reumatóide em 1
familiar cada e artropatias crónicas sem qualquer afecção definida em outros 2 familiares.
Foram considerados como Síndrome SEA
idiopática (SEAi) aqueles casos que não evoluíram para algum tipo de afecção definida, inflamatória ou não, durante o tempo de acompanhamento.Assim,23pacientes (63,9%) foram
considerados como SEAi, enquanto 13 (36,1%)
foram considerados como Síndrome SEA secundária (SEAs). Os pacientes incluídos neste
último grupo foram 7 com febre reumática
(19,4%), 2 com espondiiite anquilosante juvenil
(EAJ) (5,6%) e 1paciente (2,8%) para cada uma
das seguintes afecções: ARJ, distrofia simpático
reflexa, fibromialgia eneurofibromatose. Considerando-se o grupo de 13pacientes com SEAs,
verifica-se que 10 (76,9%) deles apresentaram
doenças inflamatórias, enquanto os outros 3
(23%) apresentaram doenças não inflamatórias.
Apenas 2 pacientes apresentaram uma afecção
do grupo das espondiloartropatias, representando 5,5% do total das Síndromes SEAe15,3%
das SEAs. Os dados em relação ao diagnóstico
final dos pacientes podem ser visualizados na
figura 3.
Tornando-se a definição de EA possível proposta por Cabral e cols20, que assim denominaram os casos em que havia lombalgia de
carácter inflamatório récurrente acompanhada

ARJ-n»1(2,8%)
DSR-n=1 (2,8%)
EAJ -n=2(6,6%
Fibromialgia =n=1 (2,8%)
FR-n=7(19,4%)
Neurofibromatose -n=1(2,8%)

Fig. 3:Distribuição dos pacientes quanto ao diagnóstico.
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de algum sinal persistente de acometimento da
coluna lombo-sacra (limitação de movimento
ou dor à palpação das sacroiliacas), em que
nenhuma afecção reumática definida surgiu,
verificamos que 16 dos nossos pacientes
(44,4%) satisfizeram tal definição. Destes, 12
tinham odiagnóstico deSEAi,2de EAJ,1febre
reumática e 1 distrofia simpático reflexa. No
grupo dos 20pacientes que não satisfizeram o
conceito,11 (ouseja,47,8%)tinham odiagnóstico de SEAi. Melhor falando, dos 23 pacientes
com SEAi, praticamente metade satisfaria tais
critérios emetade não.

DISCUSSÃO
As espondiloartropatias juvenis representaram a segunda doença reumática mais frequente num serviço canadense21 e estão sendo
cada vez mais reconhecidas e diagnosticadas,
sendo incluídas neste grupo aSíndrome SEA,a
EAJ, a tarsite anquilosante, a Síndrome de
Reiter, as artropatias associadas às doenças
inflamatórias intestinais e a artrite psoriasica
associada aoHLAB2721-22. Aproporção de casos
de EAJ ou de espondiloartropatia de início
juvenil vistos em diferentes serviços de reumatologia pediátrica aumentou de até 16% nos
anos 70até cerca de 31% na década de809'21'23'24.
Aocorrência de manifestações precoces parece
ser mais frequente do que aparentam1. Embora
clinicamente seja presumível para o reumatologista pediátrico quais são as crianças que estão
em maior risco para desenvolverem uma das
afecções do grupo das espondiloartropatias,
existe uma necessidade de se estabelecer
critérios definidos para tal.Várias tentativas de
categorização destas crianças foram realizadas,
porém os estudos apresentavam limitações
importantes. Os estudos de Jacobs e cols4, que
avaliaram 58 pacientes com artrite crónica e
HLAB27presentes,eode Hussein ecols3, carecem de diagnósticos da evolução do grupo de
pacientes estudados. O estudo de Sheerin e
cols44 adoptou um conceito próprio de EA
definida, provável ou possível,mostrando uma
diferença grande na frequência de pacientes
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quando utilizados os critérios ainda aceites
para odiagnóstico de EAJquando comparados
aos diagnósticos possíveis ou prováveis elaborados pelos autores.
Em 1992, Prieur e cols25 avaliaram a aplicabilidade em crianças dos critérios da ESSG
(EuropeanSpondyloarthropathy StudyGroup),
de Amor, da Síndrome SEA e de Garmisch
Partenkirschen para diferenciação entre as
espondiloartropatias juvenis e outas doenças
reumáticas, concluindo que os critérios estabelecidos para adultos (ESSG e Amor) poderiam ser utilizados na faixa etária pediátrica
comresultados semelhantes aoscritérioselaborados primariamente para esta faixa etária
(Garmisch Partenkirschen e Síndrome SEA).
Neste estudo,publicado sobforma resumida, a
Síndrome SEA foi a mais específica porém a
menos sensível para o diagnóstico de EAS em
crianças. Este estudo constou de pacientes vistos durante um período de 1mês,sem menção
do tempo de acompanhamento dos mesmos.
Alguns estudos sequer levaram em consideração pacientes sem oHLAB27e que vieram a
desenvolver uma espondiloartropatia4,5.
A Síndrome SEA é de descrição recente e
surgiu da necessidade de identificação precoce
destas crianças e adolescentes com maior probabilidade de evoluírem para uma espondiloartropatia,justificando-se, assim,uma intervenção terapêutica própria e precoce no intuito de
prevenir a progressão da doença e suas deformidades características. Critérios diagnósticos
utilizados em populações adultas, como os de
Roma26, os de New York27 e os de New York
modificados28, não se mostraram úteis na faixa
etária pediátrica, principalmente pelas próprias
características clínicasdaevolução desta última
afecção. Sabe-se que o acometimento articular
periférico pode anteceder o comprometimento
axial em anos1'2'15'18'19'29"37, com poucos estudos
mostrando acometimento axial precoce nas
crianças e adolescentes14-34, daí decorrendo a
difícil aplicabilidade dos critérios de Roma,
New York ou New York modificados em
crianças.Alémdisso,valoresdemensuração da
flexão anteriordacoluna lombarpelatécnica de
38

Schober modificada porMacraeeWright estão
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disponíveis apenaspara criançasapósos6anos
de idade3940e os poucos estudos sobre a expansibilidade torácica em crianças e adolescentes41
mostraram que não são úteis para avaliação
rotineira. A interpretação radiológica das sacroiliacas na faixa etária pediátrica é difícil31319,
prejudicando ainda mais definições que poderiam ajudar a estabelecer-se um diagnóstico
definitivo. Nãopodemosesquecer osfactos que
os acometimentos cutâneos (no caso de artrite
psoriasica) e de tracto digestivo (no caso de
doença inflamatória intestinal) podem surgir
mais tardiamente no curso da doença articular
periférica e/ou axial1-42,contribuindo,pois,para
atraso no diagnóstico.
Assim, em 1982,Rosenberg e Petty1 estudaram um grupo de crianças portadoras de quadrosarticulares crónicos comcaracterísticasclínicas, epidemiológicas e laboratoriais próprias
e que se assemelhavam mais à EAJ que àARJ,
sendo estequadro denominado SíndromeSEA.
Desdeentão,poucos estudossobreocomportamento desta síndrome em crianças e adolescentes de diferentes populações foram realizados, mostrando, porém, que o comportamento
clínico-laboratorial variou entre os diferentes
grupos estudados, e que nem sempre a evolução para uma afecção do grupo das espondiloartropatias esteve presente de forma uniforme16-1920.Como a evolução clínica desta síndrome pareceu variar entre diferentes populações,
novos estudos serão sempre úteis na discussão
da epidemiologia, clínica e, talvez, possíveis
factores envolvidos na sua patogenia.
Várias outras tentativas de classificação e
categorização destas crianças, como já mencionámos, foram propostas41013-3643 mas nenhuma delas éutilizada rotineiramente, apenas tão
somente pelos serviços que as determinaram.
ApenasaSíndromeSEAvemsendoaceiteeutilizada por diferentes grupos e alguns estudos
deacompanhamento prolongado têm sidorelatados.Paraestudarmosestegrupodecriançase
adolescentes que teriam supostamente uma
maior probabilidade de evoluírem para uma
das enfermidades do grupo das espondiloartropatias, decidimos utilizar, portanto, a SíndromeSEAcomoforma de classificação. Nosso
Acta Reuma. Port. 1997;80:20-28
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objectivo foi estudar seu comportamento em
nosso meio, comparando-o com o de outras
populações estudadas, tentando contribuir
para um melhor entendimento das características epidemiológicas desta síndrome recentemente descrita.
Estudando-se as séries de pacientes com
SíndromeSEApodemos notar a predominância
doacometimentodosexomasculinoemrelação
ao feminino, aproximando-a mais da EAJ que
daARJ.NacasuísticadeRosenbergePetty1esta
relação é de 11:1, enquanto nos estudos de
Cassidy e Petty9 9:1, no de Burgos-Vargas e
Clark19 4:1 e no de Olivieri e cols16 1,8:1. No
nosso estudo 24 pacientes pertenciam ao sexo
masculino e 12 ao feminino, perfazendo uma
relação2:1,compredomínio dosexomasculino,
semelhante aos dados da literatura. Na ARJ, a
relação entre ossexos masculino e feminino foi
de 1:4 nos estudos de Rosenberg e Petty1 e
Cassidy e Petty9 e 1:2 no de Burgos-Vargas e
Clark19. Em relação à EAJ, temos dados deste
últimoestudo19,mostrandouma relaçãode6:1 e
do estudo de Cassidy e Petty9, onde a relação
ficou em 7:1. Vemos, assim, que a Síndrome
SEA,à semelhança da EAJediferentemente da
ARJ, tem predominância no sexo masculino.
Curiosamente, osnossos dois únicos casos que
evoluíram para EAJforam do sexo feminino.
Aidade do início das manifestações músculo-esqueléticas na Síndrome SEA deu-se, nas
diferentes casuísticas disponíveis, principalmente no final da infância ou início da adolescência. A média da idade do início dos
sintomas foi de9,8,9,2,12,2e 10anos,respectivamente nos estudos de Rosenberg e Petty1,
Burgos-Vargas e Clark19, Olivieri e cols16 e
Cassidy e Petty9.Os mesmos dados em relação
àARJforam de5,1 e8,8anosnosdois primeiros
estudos119, sendo que apenas o primeiro mostrou significado estatísticona comparação entre
as idades de início da Síndrome SEAe da ARJ.
Na casuística deCassidyePetty9,aidade média
deiníciodossintomasnogrupo comARJfoi de
5 anos, mas não há menção de comparação
estatística comaSíndromeSEAeaEAJ.Aidade
média de início dos sintomas no grupo da EAJ
foi de 10,2 anos no estudo de Burgos-Vargas e

Flávio Roberto Stajnbok e col.

Clark19 e acima de 10 anos no de Cassidy e
Petty9, concordante com os dados de Schaller
sobre a idade de início mais tardio na infância
doscasosdeEAJ13. Emnossa casuística também
encontramos a média de idade do início dos
sintomas nofinal da infância, ficando estevalor
em 10a2m.No entanto,asidades de início que
encontramos variaram de4aa 14a9m.Comparando-se os dois sexos, em nossos dados não
houve diferença estatisticamente significativa
entre as idades de início dos sintomas, isto é,
não houve relação entre sexoeidade deinício.
Uma história familiar de artrite esteve presente em 21 de 38 pacientes (55%) da série de
Rosenberg e Petty1, sendo que cinco destes casos tratavam-se de EA.Sua casuística mostrou,
ainda,história familiar positiva emparentes de
primeiro grau em 12dos 38pacientes com Síndrome SEA(31,5%) e apenas 4 de 99 pacientes
com ARJ (4%). Olivieri e cols16 encontraram
históriafamiliar em2dosseus11 pacientescom
Síndrome SEA(18%),sendo um dos casos uma
EAeooutrouma Síndrome deReiter.Corroboram osdados acima outros citados por Cassidy
e Petty9, onde, para Síndrome SEA, EAJ eARJ
respectivamente, encontraram história familiar
de artrite em 65%,65% e 30% dos casos. Em
nossoestudo,história familiar dealguma doençareumática ou demanifestações sugestivas de
estarem relacionadas a algumas delas (artrite
crónica, lombalgia de carácter inflamatório,
entesopatia, uveíte) estiveram presentes em 12
pacientes,ou seja,33,3%danossa casuística.As
afecções mais frequentemente encontradas
foram lombalgias de carácter inflamatório eEA
em 3 parentes cada. Artropatias crónicas sem
critérios diagnósticos para alguma doença
reumática ocorreram em 2parentes, febre reumática emoutros2elúpus eritematoso sistémicoeartrite reumatóide em 1 parente cada.
Do exposto acima, e de acordo com os
nossos resultados, concordantes com a literatura,evidencia-se a semelhança entre a Síndrome
SEAeaEAJ,masnãocomaARJ,dospontos de
vista epidemiológico edemográfico, sugerindo,
portanto, que a Síndrome SEA possa ser uma
forma precoce ou ainda incompleta de EAJ2.
Alguns dados em relação àSíndrome de Reiter,
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artropatia da doença inflamatória intestinal e
artritepsoriasica,comoasuapredominância no
sexo masculino e a idade de início mais tardio
na infância, sugerem, de forma mais abrangente,queaSíndromeSEAseja uma forma precoce ou ainda incompleta de apresentação das
afecções dogrupo das espondiloartropatias1-42-44.
É descrito na literatura relação entre início
doquadrosindrómicoehistória prévia de traumatismo.Na série de Olivieri ecols16,2pacientes tiveram história prévia de trauma físico
(18,1%). Em nossa casuística, tal facto ocorreu
em 3pacientes, ou seja, 8,3%do grupo estudado. Ainda que tal achado seja descrito, não se
sabe como o traumatismo desencadearia o inícioda afecção, ou seasua ocorrência seria apenas coincidência, numa faixa etária em que o
facto ébastante comum.
ASíndrome SEAparecia serútilpara a identificação precocedecriançaseadolescentescom
provável evolução para uma afecção do grupo
das espondiloartropatias. No entanto, esta
evolução tem-se mostrado diferente entre as
diferentes populações estudadas. Enquanto a
evoluçãopara EAocorreu emapenas 1paciente
(9,1%) da série italiana em 5 ou mais anos de
doença, a série canadense1-20 mostrou esta evolução em 38,5% de seus pacientes em período
de 11 anos e a série mexicana19 mostrou que
92,3% das crianças com Síndrome SEA estudadasevoluíram para EAJemperíodo superior
a5anosdedoença.Casoconsideremos na série
canadensecasosdefinidos oupossíveis(acometimento axial de natureza inflamatória acompanhado de sinais persistentes na coluna lombo-sacra, como limitação de movimentos ou
dor à compressão de sacroiliacas, sem alterações radiológicas que preencham critérios definidosparaEAou,ainda,semcritérios definidos
para qualquer doença reumatológica) a frequência de diagnósticos, no mesmo período de
11anos, seria de 64%). Apenas 2dos 36pacientes de seguimento do estudo (cerca de 5%) permaneceram como Síndrome SEA idiopática
neste período de 11anos (os 2casos que apresentaram artralgia inicialmente). Portanto, no
geral, dos 39pacientes da série original houve,
em 11 anos, evolução para uma espondiloActa Reuma. Port. 1997;80:20-28
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artropatia possível ou definida em 25pacientes
(64%), para ARJ em 4 (10,5%), para condições
nãoinflamatórias em5(13%)eapenas2pacientes (5%) ficaram com diagnóstico de SEAi.
Levando-se em conta apenas diagnósticos
definitivos de EAJ, esta evolução ocorreu em
apenas 15pacientes (38,5%),dadoque achamos
mais fidedigno. Em nosso acompanhamento
médio de 4a Im, verificamos que, em nossa
população estudada, foi pequena a evolução
para EAJ, só tendo ocorrido tal facto em 2
pacientes (5,6%).No curso do acompanhamento,outrospacientescomSíndromeSEAmostraram evolução para outras enfermidades. Em 7
casos (19,4%))confirmou-se odiagnóstico de febre reumática e em um paciente (2,8%) o diagnóstico de ARJ.Houve 3casos (8,3%) de enfermidades não inflamatórias: neurofibromatose,
distrofia simpáticoreflexa efibromialgia, sendo
que dos dois primeiros não seencontrou relato
semelhante na literatura. Foram considerados
como SEAi 23 pacientes (63,9%). Caso utilizássemos adefinição deCabralecols20para EA
possível encontraríamos 16 pacientes (44,4%)
satisfazendo taldefinição. Éinteressante o facto
que, no grupo de pacientes com SEAi, metade
satisfaz os critérios de EA possível e a outra
metade não, sugerindo que, em nosso meio, a
presença de Síndrome SEA, a exemplo da
população estudada por Olivieri e cols16, não
determine uma evolução para uma espondiloartropatia definida, aomenosnosprimeiros
anos de doença.
Taisdadossugerem seraSíndromeSEAuma
forma precoce de apresentação das espondiloartropatias na faixa etária pediátrica e que,
enquanto não houver melhor sistema de classificação para odiagnósticodaEAJoudas espondiloartropatias juvenis, poderia ser utilizada
para a identificação precoce de crianças em risco para desenvolverem estas afecções, conforme preconizado por alguns autores119,20. No
entanto, como verificado em outros estudos de
Síndrome SEA16-45-46, esta grande associação
entre Síndrome SEA e EAJ ou outras espondiloartropatias definidas pode não ser verdadeira para todas as populações. Além dos
dados de Olivieri e cols16, já mencionados.
Acta Reuma. Port. 1997;80:20-28

encontramos ainda na literatura, sob a forma
resumida, 2estudos4546,um argentino e o outro
espanhol que, à semelhança do estudo italiano
e também do nosso, encontraram dados epidemiológicos e demográficos, como idade de
início dos sintomas e frequência por sexo,
muito semelhantes aos outros estudos sobre
Síndrome SEA, mas, no entanto, não houve
evolução para EAJem nenhum destes estudos.
A pouco frequente evolução de nossos
pacientes para uma espondiloartropatia definida sugerem que,na população por nós estudada, a Síndrome SEA, embora semelhante na
maioria dosaspectosepidemiológicosaosachados deliteratura, na maioria das vezes não está
relacionada à evolução para uma espondiloartropatia definida, pelo menos no tempo por
nós estudado,eque outras enfermidades, principalmente de natureza inflamatória, ou até
eventualmente de natureza não inflamatória,
devem ser lembradas frente a um diagnóstico
de Síndrome SEA. Um acompanhamento
destes pacientes por um período ainda maior
poderá elucidar maisdados quanto ao comportamento desta afecção em nosso meio.
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RESUMO
Objectivo: Traçar um perfil clínico laboratorial da enfermidade em nosso serviço e compará-lo
com relatos de literatura em outros países.
Métodos: Foram analisados retrospectivamente 52 pacientes portadores de Doença de
Kawasaki (DK) admitidos no Serviço de Reumatologia Pediátrica do IPPMG-UFRJ, sendo analisados quanto aos critérios diagnósticos e outras manifestações, além de idade, sexo e data de
início da doença.
Resultados: Houve predomínio do sexo masculino numa proporção de 2:1,com idade média
de 4,37 anos. Em relação aos critérios da doença, observamos adenomegalia em 67%, conjuntivite em 73%,alterações mucosas e exantema em 96% e tanto febre como alterações cutâneas
de extremidades em todos os casos.
Conclusões:Aidade média de início da doença em nosso serviço foi mais alta que a descrita em
literatura e houve ainda, uma menor incidência de alterações coronarianas. Observamos
também um aumento do número de casos novos nos últimos anos que pode indicar um real
aumento da incidência ou o melhor reconhecimento dessa enfermidade pelos profissionais de
saúde. (Acta Reuma Port 1997;80:29:32)
Palavras-chave: Doença de Kawasaki - Síndrome Mucocutânea Ganglionar.
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INTRODUÇÃO
A doença de Kawasaki, inicialmente conhecida como síndrome mucocutânea ganglionar, é
uma arterite necrotizante de pequenas e médias
artérias, aguda e auto-limitada e, na maioria
das vezes,benigna, cujas principais características são utilizadas como critérios diagnósticos
(Quadro I).
Epidemiologicamente a doença predomina
em japoneses e descendentes com idade média
de início, no Japão, de 1,5 meses e predomínio
no sexo masculino.
Embora o início agudo e a ocorrência em
surtos nos faça pensar em um provável agente
etiológico infeccioso, ainda não foi possível a
demonstração de um microorganismo directamente relacionado à doença.
Laboratorialmente, observamos um aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS)
acompanhada de leucocitose e trombocitose
que ocorre caracteristicamente a partir da 2semana de doença. Não há presença de factor
reumatóide ou factor anti-nuclear e a
antiestreptolisina O não se eleva.
Segundo o trabalho de Calabro 1 os aneurismas coronarianos ocorrem em 18% dos casos
tratados com ácido acetilsalicílico, 20% naque-

Quadro I
Critérios da Doença de Kawasaki
1.Febre durante 5dias ou mais
2.Hiperemia conjuntival bilateral
3.Alterações de lábios e cavidade oral
a. Lábios vermelhos, secose fissurados
b. Língua em morango
c.Hiperemia difusa de orofaringe
4.Alterações das extremidades
a. Hiperemia de palmas e plantas
b. Edema de mãos e pés
c.Descamação da ponta dos dedos
5.Exantema polimorfo principalmente em tronco
6.Adenomegalia cervical aguda > l,5cm (uni ou
bilateral)
Cinco dos seis critérios são necessários para o diagnóstico; ou
quatro critérios mais a evidência ecocardiográfica de aneurisma
coronariano.
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les que não recebem qualquer tratamento e em
65% dos pacientes tratados com corticóides. A
utilização de gamaglobulina endovenosa
(GGEV) em altas doses na fase aguda da doença reduziu o risco desta complicação para 4%,
segundo Newburg et al2.
Nosso objectivo no presente estudo é traçar
u m perfil clínico-laboratorial da enfermidade
em nosso serviço e compará-lo com os relatos
de literatuda em outros países, uma vez que
não há estudos epidemiológicos sobre a doença
de Kawasaki em nosso país.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Foram analisados retrospectivamente todos
os pacientes portadores de doença de Kawasaki
admitidos no Serviço de Reumatologia Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (IPPMG-UFRJ) entre Janeiro de
1986 e Dezembro de 1995 sendo registados:
data e idade de início da doença, sexo, critérios
diagnósticos presentes e outras manifestações
clínicas.
Avaliamos ainda o estudo cardiológico dos
52 pacientes realizado através de electro e ecocardiograma bidimensional e os valores de
VHS e plaquetas durante as fases iniciais da
doença.
Foram excluídos deste estudo aqueles pacientes com quadros atípicos ou incompletos da
Doença de Kawasaki.

RESULTADOS
Das 52 crianças com doença de Kawasaki
atendidas nos últimos 10anos em nosso serviço
a idade de início da doença variou de 3meses a
12 anos, com idade média de 4,37 anos e predomínio no grupo de pré-escolares. Trinta e
cinco pacientes eram do sexo masculino perfazendo uma proporção de2:1.
Aanálise dos critérios diagnósticos revelou a
presença de linfoadenomegalia em 35 pacientes
(67%), 38 apresentaram conjuntivite (73%), 50
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alterações demucosas (96%), 50pacientes apresentaram exantema e todos os 52casos evoluíram com febre e alguma alteração das extremidades (QuadroII).
A febre teve duração média de 12 dias
variando entre 5 e 30 dias. Entre as alterações
de mucosa oral observamos língua em morango em 22pacientes, alterações labiais ede orofaringe em41casos.
Em relação às anormalidades das extremidades,26criançasapresentaram eritemadepalmas e plantas, 42 edema de mãos e pés e 44
descamação na fase de convalescença.
A presença de anormalidades electro e ecocardiográficas foi evidenciada em 8 casos apenas, sendo evidenciados 2 pacientes com bloqueioderamodireito (BRD)de I s grau aoECG;
2 crianças com prolapso de válvula mitral ao
ecocardiograma e4pacientes com dilatação de
coronárias. Destes 8 casos, 2 abandonaram o
tratamento não possibilitando o acompanhamento ecocardiográfico evolutivo. Um deles
teveo2eecocardiograma normal após 1 mês de
tratamento eoquarto paciente manteve apenas
discreta dilatação residual da coronária esquerda sem outras anormalidades. Nenhum deles
foi submetido àangiografia coronariana.
A artrite ocorreu em 18 casos, havendo
artralgias vagas em outras 7crianças de difícil
caracterização devido à pouca idade e extrema
irritabilidade na fase aguda da doença. Observamos ainda manifestações menos frequentes
tais como diarreia (6), vómitos (8), hepatomegalia (11),icterícia (1),alopecia difusa (3),linhas
de Beau (4)epneumonite (1).
Laboratorialmente, os pacientes apresentaram VHS elevado que variou entre 20 e
127mm (Westergreen) eacontagem plaquetaria
também foi elevada na maioria doscasosapartir da segunda semana de doença variando de
210000a 935000/mm3.
Todos os pacientes fizeram uso de ácido
acetilsalicílico e apenas dois deles receberam
gamaglobulina endovenosa (GGEV) por se
tratar de pacientes de instituição pública.
A distribuição por ano da doença de KW é
mostrada nafigura 1 observando-se um aumentodonúmerodecasosnovosnosúltimos3anos.

Quadro II
Resultados em 52 Pacientes
Critérios Diagnósticos
NBde Casos
1.Adenomegalia cervical
2. Conjuntivite
3. Exantema
4. a) Língua em morango
b)Alterações labiais
c)Hiperemia orofaringe
5. a)Edema de mãos e pés
b) Eritema palmo plantar
c) Descamação
6.Febre

35
38
52
22
41
41
42
26
44
52

%
67
73
96
42
79
79
80
50
85
100

DISCUSSÃO
O comportamento da doença de Kawasaki
vem sendo estudada em vários países desde a
sua descrição inicial em 1967 por Tomisaku
Kawasaki2, numa tentativa de conhecer a
história natural da doença3 e de traçar um perfil epidemiológico característico que ajude a
esclarecer asua etiologia45-6.
No Brasil, além da experiência de nosso
serviço7,encontramos apenas alguns relatos de
casos isolados publicados8. Visando assim o
melhor conhecimento do perfil da doença em
nossos pacientes empreendemos o presente
estudo.
Observamosque,apesar damaior incidência

Fig. 1: Incidência da doença de Kawasaki de 1986 a 1995 no
IPPMG-UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Na de
casosporano).
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em pré-escolares (64%) na nossa casuística, a
idade média de início da doença foi mais alta
que a descrita nos estudos japoneses, aproximando-se todavia, dos achados em estudos
recentes em outros países910" onde a idade
média de início variou entre2,5e3,2anos.Isso
talvez reflicta o melhor reconhecimento da
doença em suas formas menos graves, sem
alterações coronarianas, mais frequente em
crianças maiores.
Seguindoesteraciocínioevidenciamos ainda
em nosso trabalho a ocorrência de anormalidades coronarianas em somente 7,7%dos casos
tratados com ácido acetilsalicílico, frequência
esta bem menor que a relatada na literatura,
que alcança a cifra de 15% aproximadamente3-9-1112.Apenas um estudo em Glasgow13 apresentou uma incidência semelhante de alterações coronarianas (5,5%), entretanto, a sua
casuística foi pequena. Não foi possível neste
trabalho avaliar a resposta ao uso da gamaglobulina endovenosa, uma vez que apenas dois
pacientes tiveram a oportunidade de recebê-la
devido aoseu altocusto.
Por fim, ao analisarmos a incidência da DK
nestes últimos 10 anos em nosso ambulatório
verificamos um aumento do número de casos
novosnosúltimos 3anos,sendo que em 1993 a
frequência foi quatro vezes maior que nos anos
anteriores,reflectindo provavelmente um surto
epidémico nessa época;facto observado não só
noJapão6como também nos Estados Unidos1415
em estudos multicêntricos. Não podemos descartar, no entanto, a possibilidade de estar havendo apenas um melhor reconhecimento
desta patologia pelos profissionais de saúde.
Concluímos que apesar da DK apresentar-se
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frequentemente como doença benigna eautolimitada, é extremamente importante o reconhecimento precoce dessa enfermidade em virtude
dascomplicaçõesquepossam advir e causando
risco de vida aos pacientes.
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Um Caso de Artropatia Degenerativa
Rapidamente Progressiva
F. PimentelSantos1,PedroGonçalves1,FernandoPitta2,viviana Tavares3,J.CanasdaSilva4

INTRODUÇÃO
Aartropatia degenerativa rapidamente progressiva, com destruição e desorganização
articular associada a neuropatia sensorial, foi
descrita pela primeira vez em 1686por Charcot
em doentes com Tabes dorsalis. Quadros articulares semelhantes foram descritos em 1892
por Sokoloff e Brunelle associados a casos de
seringomieiía e,mais recentemente, por Jordan
em doentes com neuropatia diabética.
Sea designação deArtropatia de Charcot se
encontrava numa fase inicial indissociada da
Tabes Dorsalis, tal expressão é actualmente
empregue para todos os quadros clínicos e radiológicos semelhantes,independentemente da
situação etiológica debase.

CASO CLINICO
J.M.L.,homem de 70anos,solteiro,natural e
residente em Lisboa, reformado. Doente sem
queixas do foro reumatológico até finais de

1

Interno Complementar de Reumatologia,
Assistente Hospitalar de Neurologia,
3
AssistenteHospitalar de Reumatologia,
4
Consultor Reumatologia. Director do Serviço de Reumatologia
do Hospital Garcia deOrta,Almada
2

1994,quando de forma insidiosa passa a referir
dor nas ancas, tipo moinha, de ritmo misto,
cedendo com terapêutica analgésica /anti-inflamatória. Apersistência do quadro álgico,associadoaincapacidade funcional progressiva que
motivou o seu acamamento no início de 1996,
determinou o seu internamento para investigação da situação.
Nos antecedentes pessoais havia a referir
cegueira do olho esquerdo aos 7 anos na
sequência de um traumatismo, uma história de
sífilis com envolvimento ocular aos 18 anos,
medicada com terapêutica desconhecida e uma
laringectomia, por neoplasia da laringe, aos64
anos. O doente negava hábitos tabágicos ou
alcoólicos,ea existência de patologia actual de
órgão ou sistema.
O exame objectivo geral não apresentava
alteraçõessignificativas enaobservação reumatológica existia apenas uma franca limitação da
mobilidade das coxo-femurais em todos os
planos O exame neurológico evidenciava um
nível sensitivo em meia alta, não havendo
compromisso trófico dos membros inferiores,
deficite motor ou compromisso esfincteriano.
Aavaliação laboratorial sumária não revelava alterações dignas de registo.
O radiograma da bacia mostrava alterações
degenerativas graves com destruição das cabeças femurais e dos acetábulos. Tais alterações
terãoocorrido emsensivelmente 12meses,pois
ActaReuma.Port.1997;80:33-38
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Fig. 1: Radiografia da bacia de Dezembro de 1994, evidenciando
diminuição da interlinha articular ao nível das coxo-femurais e
esclerose sub-cordral.

na análise das radiografias então efectuadas
(Fig. 1), verificava-se apenas uma diminuição
das interlinhas articulares com esclerose
subcondral acetabular e osteofitose pouco exuberante. A TAC mostrou fragmentação e densificação bilateral das cabeças femurais e alterações degenerativas evidentes dos tectos
acetabulares com numerosas calcificações heterotópicas periarticulares, em provável relação
com necrose asséptica/ artropatia de Charcot
(Fig. 2A eB).

Considerando que o doente apresentava nos
seus antecedentes uma neoplasia da laringe, foi
efectuado um exame otorrinolaringológico de
controle euma cintigrafia óssea, não tendo sido
detectadas, em qualquer dos exames, alterações
suspeitas.
Uma vez excluída a possibilidade de metastização à distância e considerando o grau de
incapacidade funcional apresentado pelo doente,foi proposta, eefectuada, a colocação de uma
prótese total na anca esquerda.
A intervenção cirúrgica e o pós-operatório
decorreram sem intercorrências, tendo havido
uma recuperação funcional com reinicio da
marcha, com apoio.
O aparecimento de uma escara no calcaneo
esquerdo, 1 mês depois da cirurgia, motivou o
reinternamento do doente para instituição de
terapêutica antibiótica e cuidada desinfecção
local, visando diminuir o risco de infecção da
prótese.Apresença da escara, quase indolor, ea
negação, por parte do doente, de que tivesse
permanecido acamado, reacenderam a hipótese
de se estar perante uma neuroartropatia.
Com intuito de esclarecer a etiologia do
referido quadro apurou-se uma serologia positiva para sífilis, com VDRL positivo e TPHA
com título de 3/96, tendo sido impossível a
avaliação do líquido cefalo-raquidiano por
recusa do doente em efectuar a punção lombar.
Complementou-se o estudo com RMN do

Fig. 2Ae 2 B: Imagem
tomográfica revelando
fragmentação e densificação bilateral das
cabeças femurais com
alterações degenerativas dos tectos acetabulares com calcificações
hetesotópicos, aspectos estes mais evidentes na reconstrução tridimensional (2B).

2A
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Fig. 3: A RMN da medula identificou cavidade seringohidromielica.

raquis e medula que revelou a existência de
uma cavidade seringohidromielica (Fig. 3),
estendendo-se do cone medular até cerca de
D5. No sentido de se fazer o diagnóstico diferencial entre uma polineuropatia distai versus
um nível sensitivo lombar correspondente a
dermátomo eventualmente comprometido por
cavidade seringomielica foi efectuado um electromiograma com estudo das velocidades de
condução. Este exame revelou-se normal, permitindo assim excluir a hipótese de polineuropatia periférica.
Apesar dosbaixostítulosdostestesserológicos decidiu-se fazer um curso terapêutico de
2400 milhões de Penicilina, uma vez por semana durante 3semanas.
Durante o internamento, em que o doente
fez períodos de repouso alternando com períodos de marcha com descarga, assistiu-se a uma
melhoria progressiva da função da coxo-femural direita.
Decorridos 6 meses após a intervenção, o
doente fez uma luxação da prótese, sem qualquer factor desencadeante aparente.Asituação
foi resolvida com redução manual seguida de
período de repouso com triângulo de abdução.
Actualmente o doente mantém-se em vigilância nas consulta de Reumatologia e Ortopedia.

O caso clínico descrito levanta o problema
da abordagem diagnostica e terapêutica da
Artropatia deCharcot -considerada por muitos
autores como uma forma de osteoartrose rapidamente progressiva que culmina na destruiçãoda articulação1.Taltem sido explicado com
base na ausência de reflexos proprioceptivos
e/ou nociceptives (teoria mecânica ou germânica) que expõe a articulação a micro-traumatismos sucessivos15 ou, pela possível lesão
de áreas do sistema nervoso central responsáveis pela "nutrição" do osso ou articulação
(teoria trófica ou francesa) 2'3'5.Há ainda quem
sugira uma alteração da circulação intra-óssea,
em que um retorno venoso precoce por shunt
arterio-venoso pré-capilar, pudesse preceder e
acompanhar a lesão osteo-articular 4.
Aneuroartropatia pode ser atribuída a uma
diversidade de situações clínicas que podem
afectar o sistema nervoso central ou o periférico26 (QuadroI).
Exceptuando a neuropatia diabética, todas
as restantes situações neurológicas são raras.
Salientamos porém, a polineuropatia alcoólica
quepoderá,embora raramente,ser responsável
por neuroartropatia. Nestes casos, tal como na
diabetes mellitus, há um maior compromisso

Quadro I

a)SNC
1.Tabes Dorsalis
2. Seringomieiía
3. Mielomeningocelo
4.Esclerose Múltipla
5.Insensibilidade congénita à dor
6. Outros
b)SNP
1.Diabetes Mellitus
2.Alcoolismo
3. Lepra
4.Amiloidose
5.Outros.
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das articulações do pé, particularmente das
metatarsofalângicas e interfalângicas2-6.
Adiversidadeetiológica conduz,noentanto,
a uma entidade clínica e radiológica comum.
Esta é traduzida pelo contraste entre a grande
incapacidade funcional e arelativa ausência de
dor e pelo aparatoso quadro radiológicoredução da interlinha articular, reabsorção e
formação óssea com esclerose e osteofitose,
sub-luxação,luxaçãoefractura com fragmentos
ósseos intra-articulares2. Estequadro radiológico,sebem que muito sugestivo,poderá, contudo,sermimetizado poroutras situações reumatológicas como a artrite psoriática, a artrite
séptica, a doença de depósito de cristais de
pirofosfato de cálcio e, por último, as articulações sujeitas ainfiltrações repetidas com corticóides. Em todas estas situações não existe
porém o déficit neurológico característico da
artropatia de Charcot3-5.
O caso apresentado, em que existia um quadroclínicodefranca incapacidadefuncional, de
instalaçãorápida, determinando o acamamento
do doente, embora com dor bem suportada e
onde se verificou a existência de um deficite
neurológico e a evidencia radiológica e tomográfica de destruição articular bilateral, parece
ser um exemplo bem demonstrativo deste tipo
de entidade.
Depois de colocado o diagnóstico de neuroartropatia importava determinar qual asituaçãopatológica que lheestava subjacente.
Atendendo à história de sífilis ocorrida na
juventude,odiagnóstico detabesdorsalisparecia-nos o mais evidente. O exame neurológico
não viria, no entanto, a favorecer tal hipótese.
Seaissoassociarmos afraca positividade sérica
do VDRL e do TPHA, traduzindo, provavelmente, uma sequela imunológica do processo
antigo,odiagnóstico deTabesDorsalis torna-se
pouco provável e a não realização da punção
lombar por recusa do doente não permite
avançar mais nesta hipótese . A detecção na
RMN de cavidade seringomielica viria clarificar asituação.Denotarporém,queacavidade
seringomielica poderia ser secundária a um
processo de aracnoidite que ocorre na meningitecrónica,que sabemos poder existir associaActa Reuma. Port. 1997;80:33-38
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da à neurossifilis7.
Assumindo o diagnóstico de Artropatia de
Charcot secundária a seringomieiía, associada
ou não a Tabes Dorsalis, punha-se o problema
da abordagem terapêutica.Odoente tinha efectuado a artroplastia da coxo-femural esquerda
com franca recuperação funcional o que lhe
permitiu ter alta. O aparecimento da escara do
calcaneo esquerdo, provavelmente relacionada
com a diminuição da sensibilidade, motivou o
seu reinternamento. Neste período assistiu-sea
uma melhoria da amplitude de movimentos da
coxo-femural direita-articulação não operadaprovavelmente em relação com o repouso e a
descarga aque foi sujeita.
A abordagem terapêutica destes casos tem,
de facto, levantado enorme celeuma. Alguns
autores preconizam um tratamento conservador com repouso e imobilização da articulação até 3 meses e posterior marcha com
descarga articular, contra-indicando a artroplastia3-5.Osepisódios repetidosde sub-luxação
ou "loosening" das próteses têm sido o motivo
deste cepticismo. Tal deve-se provavelmente à
falta de reflexos nociceptivos e proprioceptivos
necessários à estabilidade da prótese3-5 Se
Baldim e colaboradores relatam 8 casos de artroplastia em cujo seguimento ocorrera sistematicamente sub-luxação ou"loosening" da
prótese,8 Sprenger e Foley descrevem um caso
de Tabes Dorsalis em que nos sete anos subsequentes à intervenção não se deram quaisquer
ocorrências9. Outros autores embora alertem
para apossibilidade de ocorrência destas situações não contra-indicam a realização de artroplastias salientando a opinião positiva que os
doentes evidenciam face aos resultados obtidos10".O nosso doente apesar da ocorrência de
escara do calcaneo esquerdo e da luxação da
prótese aos 6meses manifestava também uma
opinião positiva face à possibilidade de
andar.
A controvérsia tem persistido também em
torno do tratamento da lesão neurológicaseringomielia - que passa pela abordagem
cirúrgica. Se efectuada numa fase precoce
aliviará os sintomas e evitará as complicações
assaociadas; numa fase tardia não trará qual-
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quer beneficio para odoente7.
A Artropatia de Charcot, sendo uma entidade rara, étambém uma entidade que levanta
alguns problemas em termos diagnósticos e
sobretudo terapêuticos sendo necessário uma
avaliação criteriosa de cada caso.
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Objectives; Patients and Methods; Results;
Conclusions. The abstract should not exceed
250 words for original articles and 150 words
for case reports.
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A maximum of 5 keywords should be presented after the abstract.
d) Text (page 3and following pages)
The text of the original works should be presented with the following subtitles: Introduction, Objectives, Patients and methods.
Results, Conclusions, Aknowledgments, References. Subtitles for case reports should be:
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original articles and reviews and 6 pages for
casereports.
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Figures:Cite each figure in the text in consecutive order using Arabic numerals. Legends
should be listed on a separate sheet, doubletyped. Send three copies of each figure. Figures
should be professional drawn and photographed. Photographs should be 10x15 cm
and on the back should be labelled with the
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have top indicated.
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rheumatology outpatient clinic: Ann Rheum
Dis 1992;51: 195-197.
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Coloured illustrations or excess figures may be
published with costs charged to the author.

Authors are responsible for the accuracy of
the references.
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Chapter in Book
Name(s) and initials of author(s) of chapter.
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them for printers' errors.
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words, with a maximum of 15 references and
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Book
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