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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 

Preâmbulo

Numa época em que a formação e treino médicos contínuos são cada vez mais referidos 
como uma das maiores necessidades e melhores respostas para a manutenção da atualização 
teórica, prática e tecnológica do médico, individualmente, e para a eficiência do Sistema 
Nacional de Saúde, a realização da 11ª edição deste Curso é, ao mesmo tempo, um serviço ao 
desejo e procura de Ensino Pós Graduado dos médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) e um 
tributo aos doentes reumáticos portugueses.

Os médicos de MGF estão, comprovadamente, entre os que mais frequentam este tipo de 
ações formativas. A extensão e complexidade crescente das várias áreas que têm de dominar 
avultam, com certeza, nesta sua escolha.

As Doenças Reumáticas e Músculo-esqueléticas (DRM) são as mais prevalentes na raça 
humana, sendo a primeira causa de dor e incapacidade individuais e de custos sociais vários 
nos países mais desenvolvidos, em que felizmente nos inserimos. Contudo, as autoridades de 
Saúde continuam a “pensar” apenas nas doenças que “matam”. Ora existem hoje múltiplos 
estudos internacionais e nacionais – incluindo um da Direção Geral da Saúde e do Institute for 
Health Metrics and Evaluation1  – que comprovam bem o peso primordial das DRM no contexto 
da Carga Global de Doença em Portugal.

Persistimos, apesar das inúmeras dificuldades, em realizar este Curso, para bem servir os 
médicos que o frequentam e para que os doentes reumáticos possam ser mais rápida e corre-
tamente diagnosticados e assim melhor tratados, tendo em vista o alívio das queixas e a sua 
perfeita integração familiar, laboral e social.

Este 11º Curso incide em dois temas distintos. Por um lado, enfatiza a influência cada vez 
maior dos Estilos de Vida – Nutrição e Atividade física/Exercício físico – nas DRM e, por outro, 
recorda o caráter Sistémico de muitas das DRM, bem objetivado na revisão e na apresentação 
de casos clínicos típicos das suas manifestações Respiratórias, Cardiovasculares, Dermatológi-
cas e Hematológicas.

Durante a Sessão de Abertura será uma vez mais atribuído o Prémio de Reumatologia em 
Cuidados de Saúde Primários, que continua a ter o apoio financeiro da Lilly Portugal.

O nosso sincero agradecimento a todos os Patrocinadores que tornam esta iniciativa possí-
vel, desde há 11 anos.

Para todos os Docentes convidados, que dedicada e graciosamente nos oferecem, deste 
modo, muitas horas de trabalho e o saber da sua experiência, o nosso reconhecido obrigado!

Na figura do secretário do Curso, Dr. Pedro Moura Reis, agradeço a todo o secretariado da 
Prismédica, pelo gentil e competente trabalho executado.

Para vós, que frequentam o Curso, desejo que este evento pedagógico seja do vosso agrado 
e tenha a utilidade intelectual e profissional esperadas.

Muito obrigado pela deferência de nos terem escolhido.

Professor Doutor Jaime C. Branco

Diretor do Curso de Reumatologia Prática em Cuidados Primários
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA de Lisboa
Diretor do Serviço de Reumatologia, CHLO, EPE | Hospital Egas Moniz

1 Direção-Geral da Saúde, Institute for Health Metrics and Evaluation, Portugal: The Nation’s Health 1990-2016: 

An overview of the Global Burden of Disease Study 2016 Results. Seatle, WA:IHME, 2018.



Programa Científico

Dia 27 de Setembro de 2018, 5ª feira

08h30 Abertura do Secretariado. Entrega de documentação

09h15 Questionário de Autoavaliação Pré-Curso

09h45 Conferência 1
 NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA
 REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
 Profª Doutora M. Conceição Calhau 
 (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa) 

10h30 SESSÃO DE ABERTURA E ATRIBUIÇÃO DO PRÉMIO 
 DE REUMATOLOGIA EM CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS - 2018

10h45  Intervalo 

11h15 Tema 1
 MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
 Prof. Doutor António Bugalho 
 (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; Hosp. Cuf Descobertas, Lisboa)

 Casos clínicos 1 e 2
 Dr. Ricardo Dias Coelho (Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. de Santa Marta, Lisboa)

 Dr. Nelson Serrano Marçal (Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

12h45 Fim das sessões da manhã

14h30 Tema 2
 MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
 Profª Doutora M. José Santos 
 (Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

 Casos clínicos 3 e 4
 Dra. Raquel Viterbo Freitas (Hosp. Garcia de Orta, Almada)

16h00  Intervalo 

Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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16h30 Tema 3
 MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DAS DRM
 Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
 (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC, EPE, Hosp. Santo António 

 dos Capuchos, Lisboa ) 

 Casos clínicos 5 e 6
 Dra. Rita Pinheiro (CHLC, EPE, Hosp. Santo António dos Capuchos, Lisboa) 

18h00  Fim das sessões do 1º dia

Dia 28 de Setembro de 2018, 6ª feira

09h30 Tema 4
 MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
 Dr. Alexandre Sepriano 
 (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz, Lisboa) 

 Casos clínicos 7 e 8
 Dr. Santiago Rodrigues Manica  
 (CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz.)

11h00  Intervalo 

11h30 Conferência 2
 ACTIVIDADE FÍSICA/EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NAS DRM
 Profª Doutora Margarida Espanha 
 (Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

12h15 Sessão de Encerramento do Curso

12h30 Questionário de Autoavaliação Pós-Curso

13h00 Entrega de Diplomas no Secretariado

Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 

12

Resumos



Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 

16

Resumos



Conferência 1: NUTRIÇÃO NA SAÚDE E NA DOENÇA REUMÁTICA E MÚSCULO-ESQUELÉTICA (DRM)
Profª Doutora M. Conceição Calhau (NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Lisboa)

Cada vez é mais evidente o papel da alimentação, dos alimentos, dos nutrientes e dos não nutrien-
tes, na saúde e na sua relação com os mecanismos moleculares da doença. 
Sabe-se que o padrão alimentar mediterrânico está associado a melhores índices de saúde. Por 
outro lado, hábitos alimentares inadequados, típicos do mundo ocidentalizado, estão fortemente 
associados com uma maior incidência e prevalência da doença crónica. 
Cada vez existe mais evidência do envolvimento de componentes da dieta em patologias de maior 
prevalência nas últimas décadas, as doenças crónicas, como é o caso das DRM.
A inflamação como mecanismo associado à doença é hoje objeto de atenção médica de forma 
transversal. O grande desafio clínico é a multidisciplinaridade da abordagem ao doente devido à 
miríade de doenças, como a obesidade, a doença reumática, a diabetes e mesmo a doença mental 
que têm na sua base um denominador comum, a inflamação. 
Neste contexto, na relação da dieta inadequada e a inflamação crónica de baixo grau, destacam-se 
dois fatores: (i) a deficiência em ácidos gordos ómega 3 e (ii) a insuficiente ingestão de hortofrutíco-
las (polifenóis e fibra alimentar), e a consequente disbiose.
O EPA, ácido gordo ómega 3, tem atividade anti-inflamatória, tendo um papel fundamental na 
resolução da inflamação, não só pelos seus efeitos diretos, inibitórios, na expressão génica de NFkB, 
como indiretos, pelo facto de ser precursor, via COX-2, da síntese de autacóides como a resolvina-E, 
importante na resolução da inflamação. Assim se compreende que a deficiência alimentar de EPA 
contribui para uma situação de inflamação crónica de baixo grau.
O microbiota intestinal assume nos últimos 15 anos um papel central na doença metabólica. Dietas 
pobres em fibra, ricas em gordura e proteína animal, alteram o equilíbrio do microbiota intestinal, 
com menor diversidade, menor predominância de bactérias que fermentam as fibras (sacarolíticas), 
maior predominância de bactérias que sintetizam metabolitos inflamatórios (proteolíticas) e ainda, 
níveis mais elevados de LPS. A endotoxemia metabólica ativa mecanismos inflamatórios. 
Em suma, hábitos alimentares inadequados, não só se associam a excesso de peso e obesidade, e 
consequentemente, às DRMs, como em concreto, a falta de EPA/DHA e de fibra alimentar, estão 
intimamente associados à inflamação e, portanto, às DRMs. A intervenção alimentar/nutricional é 
crucial não só na prevenção mas também em associação com a terapêutica farmacológica. São 
necessários estudos clínicos para reforçar uma intervenção baseada na evidência e para explorar 
mecanismos moleculares associados à doença, logo, ao desenho de futuras estratégias terapêuticas. 

Tema 1: MANIFESTAÇÕES RESPIRATÓRIAS DAS DRM
Prof. Doutor António Bugalho (Pneumologia, CUF Infante Santo Hospital, CUF Descobertas Hospital, 
Lisboa, NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVA de Lisboa)

1. Introdução - As doenças reumáticas e músculo-esqueléticas afetam frequentemente o sistema 
respiratório. Apresentam inúmeros desafios ao nível do diagnóstico e tratamento sendo geradoras 
de morbilidade e mortalidade significativas.
 

Caracterizam-se por uma heterogeneidade na incidência, prevalência e nas estruturas pulmonares 
envolvidas. Além disso, as manifestações clínicas e a gravidade da doença pulmonar são também 
muito variáveis, originando situações de escassa clínica até à insuficiência respiratória e morte, em 
doentes com a mesma patologia reumática. 
Apesar dos recentes avanços científicos nesta área, há ainda falhas na compreensão da história 
natural das doenças reumáticas e músculo-esqueléticas com repercussão respiratória, sendo 
necessário elucidar quais os doentes que terão doença progressiva e qual o tratamento adequado 
para estas situações. De salientar que, nalguns casos, os doentes com uma patologia reumática 
conhecida apresentam sintomas respiratórios que exigem avaliação e tratamento, e noutros, os 
sintomas pulmonares podem ser a primeira manifestação da doença reumática subjacente.
Um diagnóstico precoce nos doentes com doença pulmonar e reumática subjacente possibilita uma 
intervenção atempada, limitando a morbilidade e mortalidade. As estratégias de avaliação são 
baseadas sobretudo em documentos de consenso. É essencial agregar as características da história e 
exame físico com dados laboratoriais, radiológicos e histopatológicos. O encaminhamento precoce 
para Pneumologia é importante perante a existência de sintomas (por exemplo: dispneia, tosse 
crónica), alterações no exame físico (por exemplo: hipocratismo digital, fervores crepitantes bibasi-
lares, hipoxémia), alteração na TC de tórax de alta resolução (por exemplo: doença intersticial 
pulmonar, bronquiectasias) ou nas provas funcionais respiratórias (por exemplo: padrão restritivo, 
diminuição da distância na prova de marcha de 6 minutos). Por outro lado, dado que muitos doentes 
com doença intersticial pulmonar podem ter uma patologia reumática subjacente, uma avaliação 
detalhada por Reumatologista é crucial.
2. Envolvimento respiratório 
Múltiplas estruturas do sistema respiratório podem estar alteradas na sequência da doença reumáti-
ca. De entre todas, o parênquima pulmonar, face às suas características, é particularmente suscetível 
à agressão imunológica e inflamatória. Neste contexto, nos últimos anos, tem sido dada particular 
atenção à doença pulmonar intersticial. 
A classificação histopatológica da doença pulmonar intersticial associada à doença reumática segue 
a classificação da American Thoracic Society / European Respiratory Society, revista em 2013, para 
pneumonia intersticial idiopática. Os padrões mais comuns observados nas doenças reumáticas 
incluem a pneumonia intersticial não específica (NSIP), pneumonia intersticial usual (UIP), pneumo-
nia organizativa (OP), pneumonia intersticial linfóide (LIP), pneumonia intersticial aguda (AIP) ou 
dano alveolar difuso (DAD) e mais raramente a pneumonia intersticial descamativa (DIP). 
As doenças reumáticas que mais comummente causam patologia do interstício pulmonar incluem 
por ordem decrescente: esclerose sistémica (SSc), miosite autoimune (AIM), artrite reumatóide (RA), 
lúpus eritematoso sistémico (SLE), síndrome de Sjögren e doenças reumáticas indiferenciadas. 
A distinção entre doença intersticial idiopática ou associada à doença reumática é importante, dado 
o diferente prognóstico (por vezes melhor na patologia reumática), possibilidade de coexistência de 
múltiplos padrões histológicos (por exemplo: NSIP e OP na miosite autoimune) e particularidades 
terapêuticas. 
2.1 Diagnóstico
Os principais dados da história clínica e exame objetivo podem revelar um padrão consistente com 
síndrome reumática que auxilia na formulação de um diagnóstico. Também a presença de uma 

doença reumática subjacente deve ser considerada em doentes com patologia intersticial progres-
siva ou inexplicável.
Existem alguns sinais cuja presença pode sugerir uma doença reumática: esclerodatilia, microstomia, 
alterações capilares do leito ungueal, telangiectasias e Raynaud de início na idade adulta sugestivas 
de SSc; rash nas extremidades ou face, nódulos, eritema difuso, eritema periungueal, alterações 
microscópicas capilares do leito ungueal e mãos mecânicas, sugestivas de dermatomiosite ou 
síndrome anti-sintetase; artrite inflamatória simétrica deformante nas mãos e pés, dedos em fuso, 
mão em dorso de dromedário, sugestivos de AR; eritema malar, livedo reticularis e dor articular, 
especialmente em mulheres jovens, sugestivos de LES. No contexto da hemorragia ou dano alveolar 
difuso a presença de sinusite com ou sem epistaxis, otite, perfuração do septo nasal, púrpura 
palpável e mononeurite múltipla sugerem a possibilidade de vasculite. De salientar que o desen-
volvimento da síndrome de Raynaud de início recente num adulto deve levantar a suspeita de uma 
doença reumática emergente. 
A realização de estudo funcional respiratório é recomendada aquando do diagnóstico, independen-
temente da presença ou ausência de sintomas respiratórios, dada a elevada frequência de envolvi-
mento pulmonar subclínico. A TC de tórax de alta resolução permite detectar alterações da árvore 
traqueobrônquica, da pleura, do parênquima e interstício pulmonar embora a sua realização 
sistemática nos doentes com patologia reumática não seja consensual. É recomendada uma 
avaliação clínica, funcional e imagiológica anual nas situações já identificadas com doença ligeira ou 
assintomática, no entanto a vigilância pode ter se ser trimestral ou mesmo mensal nas situações 
progressivas. A triagem para hipertensão arterial pulmonar (HTP) deve ser realizada sobretudo na 
SSc.
Alguns indivíduos com doença pulmonar intersticial têm características fenotípicas ou serológicas 
autoimunes mínimas que são sugestivas, mas não definitivas, de uma doença reumática, sendo esta 
condição designada de pneumonia intersticial com características autoimunes. 
2.2 Doenças específicas
2.2.1 Esclerose sistémica
Entre todas as doenças reumáticas, a doença intersticial pulmonar é mais comum na SSc, ocorrendo 
em> 50% dos pacientes (até 90%), sendo mais frequente a NSIP. A doença pulmonar tende a desen-
volver-se mais cedo. É mais frequente na SSc difusa mas pode ocorrer na doença limitada ou mesmo 
em pacientes sem envolvimento cutâneo. A hipertensão arterial pulmonar ocorre em 8-12% dos 
casos e é a principal causa de morte. O maior risco para o desenvolvimento de DPI progressiva na ES 
inclui aqueles que são positivos para anticorpo SCL-70, raça negra, doentes mais idosos e do sexo 
masculino, com um declínio precoce da FVC e capacidade de difusão de monóxido de carbono 
(DLCO), e com maior extensão de doença observada na TC. A sobrevida aos 5 e 10 anos após o 
diagnóstico é de 74,9% e 62,5%, respectivamente. O risco de mortalidade entre doentes com SSc e 
envolvimento intersticial pulmonar é 2.9 vezes superior aos sem patologia pulmonar.
Dada a sua frequência é fundamental avaliar precocemente estes doentes do ponto de vista 
respiratório. Devem realizar provas funcionais respiratórias basais, incluindo espirometria, pletis-
mografia (TLC) e DLCO, bem como ecocardiograma, NT-proBNP e TC de tórax. Se todos os exames 
iniciais forem normais, os doentes devem ser reavaliados anualmente. Se houver um declínio FVC> 
10% ou DLCO> 15%, deve se considerar a repetição da TC e do ecocardiograma. Perante aumento de 

20% da extensão de doença pulmonar fibrótica em TC de tórax, o início de tratamento deve ser 
considerado; <20% de doença fibrótica implica a realização de provas respiratórias cada 3 a 6 meses. 
A maior parte do declínio da função pulmonar ocorre durante os primeiros 3-4 anos após o início dos 
sintomas após o qual o declínio é bastante indolente. O teste de marcha de 6 minutos pode ser útil 
durante as avaliações iniciais e de seguimento para detecção de doença intersticial subjacente ou 
HTP emergente. A avaliação da motilidade esofágica é necessária para avaliar o risco de aspiração, 
dado o potencial de exacerbação da lesão pulmonar. 
2.2.2 Miosite auto-imune
Grande parte da morbilidade e mortalidade nesta patologia está relacionada com doença pulmonar 
associada, incluindo disfunção muscular respiratória, aspiração e doença intersticial pulmonar, mais 
frequentemente NSIP e OP seguida de UIP e AIP. Um pior prognóstico ocorre em faixas etárias mais 
avançadas, apresentações agudas e subagudas com FVC inicial baixa e quando HTP está presente. 
A síndrome anti-sintetase merece consideração especial, dadas as taxas muito altas de doença 
pulmonar intersticial. Embora esse distúrbio seja classicamente caracterizado por envolvimento 
articular crónico e/ou miosite e/ou doença intersticial pulmonar (febre, Raynaud). A doença intersti-
cial pode apresentar-se com opacidades em vidro despolido ou consolidação difusas consistente com 
OP ou NSIP e, em alguns casos, pode progredir para AIP. 
Os doentes com devem efetuar provas funcionais respiratórias basais e TC de tórax. Se a TC for 
anormal e o doente estiver sintomático com FVC <70%, o tratamento deve ser considerado. Nos 
casos assintomáticos com FVC> 70%, o estudo funcional deve ser realizado a cada 3-6 meses. Os 
doentes também devem ser submetidos a uma avaliação da dismotilidade esofágica. Além disso, o 
risco variável de desenvolvimento de HTP requer vigilância adequada.
2.2.3 Artrite reumatóide
Todos os compartimentos do sistema respiratório podem estar envolvidos, mas as manifestações 
mais importantes incluem doença intersticial, das vias aéreas (bronquiectasias, bronquiolite associa-
da a air trapping e espessamento da parede brônquica), pleural (derrame pleural, pleurite, nódulo 
pleural, pneumotórax e fibrotórax) e estruturas vasculares (vasculite reumatóide).
Quando examinados pela TC de tórax são detectadas alterações pulmonares em 50-70% dos 
doentes, das quais a doença intersticial e as bronquiectasias (39-60%) são as mais comuns. No 
entanto as anteriores muitas vezes não estão associadas a qualquer sintoma. A maioria da doença 
pulmonar durante o curso da doença reumática ocorre durante os primeiros 5 anos após o diagnósti-
co. O risco ao longo da vida de desenvolver doença intersticial pulmonar está estimado em 7.7% nos 
doentes com AR. A doença intersticial ocorre clinicamente em 10% dos casos e sub-clinicamente em 
30-58%, podendo preceder os sintomas articular. O padrão de UIP ocorre em 50-60% dos doentes, 
seguido pelo de NSIP. A idade avançada, sexo masculino, tabagismo e valores elevados de fator 
reumatóide / anticorpos anti-proteína citrulinada – ACPA, são fatores de risco para doença pulmonar. 
A mortalidade aos 5 anos é de 35-39% após o diagnóstico de doença pulmonar difusa.
De salientar que a doença pulmonar induzida por drogas tem sido descrita na maioria das drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença e agentes biológicos frequentemente usados na AR. O 
metotrexato raramente causa uma pneumonite aguda, a sulfassalazina e o ouro podem levar a 
bronquiolite obliterativa. Em geral, se houver suspeita de toxicidade pulmonar induzida por drogas, 
o fármaco suspeito deve ser suspenso.

O algoritmo de avaliação inicial usa os resultados das provas respiratórias e TC para identificar 
doença pulmonar difusa em indivíduos de alto risco. Se a TC for anormal, as provas respiratórias 
devem ser calendarizadas para cada 3-6 meses. A decisão de tratar deve ser baseada no padrão de 
doença pulmonar, na presença de sintomas e no grau de restrição. Um declínio na FVC de 10% 
sugere um risco maior de mortalidade e pode ajudar a orientar as decisões terapêuticas. Muitos 
doentes são fumadores pelo que deve ser promovida a cessação tabágica.
2.2.4 Lúpus eritematoso sistémico
Alterações na função pulmonar e na TC de tórax de alta resolução são comuns, mas muitos doentes 
encontram-se assintomáticos. Como na AR, as manifestações pulmonares relacionadas ao LES 
podem afetar qualquer componente da estrutura pulmonar, da pleura, dos vasos, das vias aéreas ou 
parênquima pulmonar.
O envolvimento pleural constitui um dos critérios de classificação. O derrame pleural ocorre até cerca 
de 50% dos doentes com LES. Habitualmente é um exsudado com contagem de leucócitos aumenta-
da (neutrófilos ou linfócitos), glicose pode ser normal ou baixa. A presença de anticorpos antinucle-
ares (ANAs) no líquido pleural pode ser útil para o diagnóstico diferencial e um alto título de ANA (≥
1/160) no líquido pleural é fortemente indicativo de pleurite lúpica. A pleurite no LES responde 
favoravelmente aos AINEs. Para derrames moderados a volumosos, a instituição de corticosteróides 
sistémicos é geralmente eficaz.
A doença intersticial pulmonar é menos comum no LES do que em outras doença reumáticas, sendo 
clinicamente significativa em menos de 8% dos casos. A NSIP parece ser mais comum, enquanto o 
padrão UIP é incomum.
A síndrome do shrinking lung (pulmão não expandido) é uma manifestação rara do LES (prevalência 
de 1%), caracterizada por dispneia, dor torácica pleurítica e diminuição progressiva dos volumes 
pulmonares, com padrão restritivo ou elevação diafragmática, sem lesões vasculares ou pulmonares.
As alterações vasculares pulmonares no LES incluem HTP e a hemorragia alveolar difusa.
2.2.5  Vasculites ANCA positivo
As vasculites associadas ao ANCA incluem a poliangiite microscópica, granulomatose com poliangiite 
e a granulomatose eosinofílica com poliangiite. O sistema respiratório está frequentemente envolvi-
do em todos os três tipos.
Na granulomatose com poliangiite pode ocorrer estenose subglótica.
O DAD e a hemoptise são as complicações pulmonares mais frequentes embora a doença intersticial 
pulmonar com padrão de UIP também tenha sido descrita. 

Caso clínico 1 - “Tenho um cansaço que não passa!...”
Dr. Ricardo Dias Coelho 
(Hosp. Cuf Infante Santo, CHLC, EPE, Hosp. Santa Marta, Lisboa)

Relata-se o caso de uma doente do sexo feminino, 75 anos de idade, autónoma, reformada (ex-coz-
inheira); não fumadora e sem factores de exposição relevantes; com antecedentes pessoais de 
hipertensão arterial, dislipidémia e diabetes mellitus tipo 2, sob terapêutica médica para as 
mesmas.
Referenciada à Consulta de Pneumologia por quadro persistente com 2 meses de evolução de 

cansaço e dispneia para esforços progressivamente menores, acompanhado de tosse pouco produti-
va, mas por vezes com expectoração sero-hemática. Objectivamente polipneica em repouso, com 
SO2 por oximetria de pulso de 90% em ar ambiente e auscultação pulmonar com diminuição global 
do murmúrio vesicular e crepitações de predomínio basal; a radiografia de tórax mostrava densifi-
cação intersticial bilateral, motivando a realização de TC-torácica que confirmou a presença de 
exuberante acentuação dos septos interlobulares, com padrão de vidro despolido em topografia 
preferencialmente peribrônquica, acentuando-se nas bases, associado a áreas de consolidação 
parenquimatosa. Para estudo da doença intersticial realizou: (1) estudo analítico – elevação da 
velocidade de sedimentação (59 mm/h), perfil de autoimunidade com elevação do ANCA-PR3 
(170,8 U/ml) e exame sumário de urina com hematúria microscópica; (2) broncofibroscopia com 
contagem celular em lavado broncoalveolar inespecífica (17% linfócitos, 75% macrófagos); biópsias 
pulmonares transbrônquicas com infiltrado inflamatório misto, sem granulomas; (3) Estudo funcional 
respiratório com alteração ventilatória restritiva (FEV1/FVC 96,79%, FEV1 73%, FVC 62%, TLC 66%, 
sem possibilidade de determinação da difusão) e insuficiência respiratória em repouso e ar 
ambiente (pO2 57,9 mmHg); (4) Prova de marcha de 6 minutos com diminuição da distância percor-
rida (175 metros) e dessaturação grave no esforço (SO2 mínima 82%, sob O2 5L/min); (5) Ecografia 
renal sem alterações significativas. Face à sua idade à gravidade funcional e da insuficiência 
respiratória, a doente foi excluída como candidata a biópsia pulmonar cirúrgica; realizou então 
radiografia dos seios perinasais que mostrou obliteração do seio frontal direito e posteriormente 
biópsia dos seios perinasais que foi igualmente inespecífica.
O caso foi discutido em Reunião Multidisciplinar de Interstício e face à conjugação da clínica, análises 
e achados da TC, admitiu-se o diagnóstico presuntivo, mas muito provável de Granulomatose com 
Poliangeíte (Wegener). Iniciou imunossupressão com prednisolona (0,5 mg/kg/dia) e ciclofosfami-
da (dose ajustada à idade 1 mg/kg/dia), convertida ao 6º mês em azatioprina (2 mg/kg/dia), a par 
do desmame da corticoterapia. Do ponto de vista evolutivo houve óptima resposta à terapêutica com 
regressão praticamente total das alterações radiológicas, normalização da função respiratória e da 
insuficiência respiratória em repouso e no esforço. Actualmente a doente mantém a terapêutica 
imunossupressora descrita, encontrando-se em vigilância clínica, radiológica e funcional respiratória 
semestral, sem evidência de recorrência da doença até à data. 

Caso clínico 2 - Doença indiferenciada do tecido conjuntivo aliada a pneumonia intersticial não 

específica
Dr. Nelson Serrano Marçal 
(Hosp. Cuf Descobertas, Hosp. Vila Franca de Xira)

A doença indiferenciada do tecido conjuntivo (DITC) caracteriza-se por apresentar sintomas e sinais 
consistentes com doença do tecido conjuntivo, sem contudo, cumprir os critérios de diagnóstico de 
doenças reumatológicas definidas. Estima-se que a sua prevalência em consultas de Reumatologia 
ronde os 25%. Na sua maioria, as manifestações clínicas são ligeiras, contudo, em alguns casos estas 
podem ser graves com comprometimento de vários órgãos e sistemas.
O autor apresenta o caso de uma doente de 55 anos, ex-fumadora, com o diagnóstico de DITC cujas 
manifestações reumáticas tiveram início aos 49 anos. Estas caracterizavam-se por artralgias de ritmo 

inflamatório, sintomas sicca, fenómeno de Raynaud, aftose oral e um discreto derrame pericárdico. 
Da avaliação de auto-anticorpos apenas se destacava ANA positivos (1/320). Foi submetida a 
terapêutica imunossupressora com corticoterapia e droga anti-reumática modificadora de doença, com 
controlo de sintomas articulares mas apresentando algumas complicações (pe: vasculite leucocitoclástica). 
Após 3 anos de doença surgem pela primeira vez manifestações pulmonares, que levaram à modifi-
cação do esquema terapêutico e que se mantiveram estáveis nos 2 anos seguintes. Nos últimos 15 
meses assistiu-se a uma progressão acelerada da sua doença a nível pulmonar conduzindo ao apare-
cimento de insuficiência respiratória (inicialmente no esforço e posteriormente em repouso), com 
necessidade de instituição de oxigenoterapia suplementar. Com o intuito de travar a progressão da 
doença encontra-se actualmente sob terapêutica com Ciclofosfamida, broncodilatadores e em 
programa de reabilitação respiratória. Dado o curso clínico agressivo da doença com aparente ineficácia 
da terapêutica anti-inflamatória a nível pulmonar está referenciada a consulta de transplante pulmonar. 

Tema 2: MANIFESTAÇÕES CARDIOVASCULARES DAS DRM
Profª Doutora M. José Santos 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Hosp. Garcia de Orta, Almada)

O envolvimento cardiovascular é uma causa muito importante de morbilidade e mortalidade nas 
doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. Trata-se de uma complicação frequente e o seu contrib-
uto para a redução da esperança de vida destes doentes está bem documentado.
Clinicamente, o envolvimento cardiovascular pode traduzir-se de diversas formas, dependendo das 
estruturas envolvidas e dos processos patológicos subjacentes (inflamação, trombose, aterosclero-
se). O atingimento das estruturas do coração e vasos pode ocorrer como manifestação da própria 
doença reumática sistémica, com é por exemplo o caso do lúpus eritematoso sistémico, artrite 
reumatoide, doença de Still, síndrome antifosfolipídica ou vasculites sistémicas. Contudo, nestes 
doentes também a aterosclerose ocorre mais precocemente e evolui de forma mais acelerada, 
contribuindo para a ocorrência eventos cardiovasculares em idades mais jovens. A presença de 
factores de risco tradicionais, como seja a hipertensão arterial, a diabetes, alterações do colesterol ou 
o tabagismo, por si só não explica o excesso de eventos. Outros factores, entre os quais se destaca a 
atividade inflamatória da própria doença, são relevantes para o risco cardiovascular excessivo. O 
reconhecimento da importância que este assunto reveste, levou à necessidade de delinear estraté-
gias preventivas, sendo disso exemplo as recomendações emanadas pela EULAR destinadas à 
redução do risco cardiovascular nas artropatias inflamatórias. 
São apresentados dois casos clínicos ilustrativos de manifestações cardiovasculares de doenças 
reumáticas sistémicas. 

Caso clínico 3 - Massa Intracardíaca como manifestação inicial de uma doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Homem de 38 anos, sem antecedentes pessoais relevantes, que recorreu ao seu médico de família 
com queixas de anorexia e perda ponderal de 15kg em 3 meses, assim como fadiga para esforços 

progressivamente menores. Realizou ecocardiograma que revelou insuficiência mitral major e massa 
hiperecogénea no ventrículo esquerdo, tendo sido internado no serviço de cardiologia. Da investi-
gação etiológica chegou-se ao diagnóstico de lúpus eritematoso sistémico e síndrome antifosfolipídi-
ca, tendo iniciado imunossupressão e anticoagulação. Evoluiu para insuficiência cardíaca com neces-
sidade de substituição valvular. Após 2 anos, sofreu um acidente vascular cerebral isquémico, apesar 
da anticoagulação oral em níveis terapêuticos. 
É discutido o envolvimento cardíaco como manifestação inaugural de doença reumática sistémica. 

Caso clínico 4 - Cardiopatia isquémica e doença reumática
Dra. Raquel Viterbo Freitas 
(Hosp. Garcia de Orta, Almada)

Mulher de 40 anos, seguida em consulta de reumatologia desde há 6 anos por síndrome de sobre-
posição (artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico e síndrome de Sjogren). Apresentava 
poliartrite severa, erosiva, com anticorpo anti-CCP positivo em altos títulos, com resposta inadequada 
a várias terapêuticas, incluindo fármacos de síntese e medicamentos biológicos, e necessidade de 
corticoterapia crónica para controlo sintomático. É internada no serviço de reumatologia para esclare-
cimento de dor epigástrica tipo moinha com irradiação ao hipocôndrio direito. O ECG revelou enfarte 
da parede inferior e no ecocardiograma verifica-se hipocinésia da parede inferior. A doente realizou 
angioplastia coronária com colocação de stents na coronária direita e artéria circunflexa. Como 
fatores de risco cardiovasculares apresentava dislipidemia e tabagismo ativo. É discutida a ocorrência 
de doença cardiovascular em idades jovens e a importância do controlo dos fatores de risco tradicio-
nais, assim como da doença inflamatória sistémica. 

Tema 3: MANIFESTAÇÕES DERMATOLÓGICAS DA DRM
Profª Doutora M. João Paiva Lopes 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLC) 

As doenças reumáticas podem apresentar uma miríade de diferentes manifestações cutâneas, 
incluindo várias lesões cutâneo-mucosas, específicas ou inespecíficas. A sua gravidade varia de 
ligeira a grave, podendo condicionar negativamente a qualidade de vida do doente. 
Temporalmente, as manifestações dermatológicas podem preceder as manifestações articulares e 
sistémicas, ser simultâneas ou surgir mais tardiamente. O seu conhecimento é essencial pois podem 
contribuir para o diagnóstico mais precoce da doença reumática, quer pela sua apresentação clínica 
característica, quer por serem facilmente acessíveis a biópsia. Adicionalmente, podem dar indícios 
sobre a evolução e prognóstico da doença sistémica. Assim, a identificação das manifestações 
dermatológicas nas doenças reumáticas é essencial pelo seu valor diagnóstico e prognóstico. Nesta 
apresentação, propomos rever as manifestações dermatológicas das principais doenças reumáticas 
sistémicas incluindo lúpus, dermatomiosite, esclerodermia e psoríase artropática. 

Caso clínico 5 - Dermatoses da face e Doenças Reumáticas 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 78 anos, sexo feminino, com antecedentes pessoais de neoplasia da mama, submetida a 
cirurgia e posteriormente tratamento de quimioterapia, que terminou há cerca de 4 meses. Sem 
outros antecedentes pessoais relevantes, referindo apenas antecedentes familiares (filho e neta) de 
dermatose não especificada, envolvendo a face. 
A doente foi referenciada a consulta de Dermatologia, por uma dermatose com cerca de 2 meses de 
evolução, caracterizada por placas eritematosas com localização na face, decote e superfície externa 
dos membros superiores. A doente referia desconforto local ligeiro associado às lesões, mas negava 
prurido ou qualquer sintoma sistémico concomitante.
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação analítica, que corroboraram a hipótese diagnóstica colocada. 
Foi iniciado tratamento apropriado, com remissão completa da dermatose em cerca de 4 meses. 

Caso clínico 6 - Importância da Dermatologia no diagnóstico de Patologia

Sistémica Auto-imune 
Dra. Rita Pinheiro 
(CHLC, EPE, Hospital Santo António dos Capuchos)

Doente de 71 anos de idade, sexo feminino, sem antecedentes pessoais relevantes. 
Recorreu a consulta urgente de Dermatologia por uma dermatose com cerca de 3 meses de evolução, 
caracterizada por manchas e placas eritematosas muito pruriginosas envolvendo a face, decote, 
dorso e porção proximal dos membros. Concomitantemente, apresentava um quadro arrastado de 
astenia e dor pélvica, de agravamento progressivo nas últimas semanas. 
Foi realizada biópsia cutânea e avaliação complementar dirigida à suspeita clínica, que confirmaram 
a hipótese diagnóstica colocada. Foi iniciado tratamento apropriado, com melhoria do quadro derma-
tológico e sistémico. 

Tema 4: MANIFESTAÇÕES HEMATOLÓGICAS DAS DRM
Dr. Alexandre Sepriano 
(NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas; CHLO) 

As manifestações hematológicas são comuns nas Doenças Reumáticas e Músculo-Esqueléticas 
(DRM). O espectro de gravidade varia entre manifestações subclínicas (e.g. leucopenia ligeira em 
doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) sem tradução clínica relevante) até potencialmente 
incompatíveis com a vida (e.g. Síndrome de activação macrofágica associada a Doença de Still do 
adulto). Podem ser uma consequência directa da própria doença (e.g. anemia hemolítica em doentes 
com LES) ou de fármacos usados para controlo da mesma (e.g. Anemia secundária ao metotrexato). 
O espectro fenotípico é também abrangente e todos os elementos hematológicos podem ser poten-
cialmente afectados (isoladamente ou em combinação), incluindo desde células do sangue periféri-

co, até órgãos como o baço. Nesta comunicação será feita uma revisão abrangente e prática das 
manifestações hematológicas que podem ocorrer em doentes com DRM. 

Caso clínico 7 - O despertar do gigante; Arterite de células gigantes ou toxicidade terapêutica? 

Um equilíbrio delicado
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género feminino, de 80 anos, autónoma nas AVDs, com múltipla patologia cardiovascular 
que inicia quadro de instalação progressiva de cefaleia parietal esquerda, claudicação mandibular e 
VS elevada (80mm/h). Fez biópsia da artéria temporal superficial compatível com arterite de células 
gigantes.  Durante o estudo diagnostica-se anemia da doença crónica (Hb:8.7g/dL) que responde à 
corticoterapia. Apesar da boa resposta clínica e analítica, de forma a tentar descalar corticoides, 
iniciou-se metotrexato (MTX 15mg/sem). No entanto após um mês de terapêutica doente desen-
volve quadro de leucopenia e mucosite oral. Devido à contraindicação da doente à terapêutica 
biotecnológica, opta-se por escalamento da corticoterapia. Doente desenvolve pneumonia com 
necessidade de internamento apesar das profilaxias.
Este caso representa um exemplo paradigmático de como o estado inflamatório pode induzir 
alterações hematológicas e de como, na prática clínica, os doentes complexos com múltiplas 
comorbilidades representam um autêntico desafio terapêutico. 

Caso clínico 8 - LES muito para além da pele e das articulações 
Dr. Santiago Rodrigues Manica 
(CHLO, EPE, Hosp. Egas Moniz)

Doente do género masculino, de 42 anos com LES (12 anos de evolução) com envolvimento articu-
lar, imunológico, hematológico e seroso, para além de HTA e hiperuricemia sob Alopurinol.
Em 2012 desenvolve quadro inaugural de anemia hemolítica e derrames serosos (pleurais e pericár-
dico), com reversão do quadro após corticoterapia IV em regime de internamento e azatioprina 
(AZA). Após 4 anos de doença controlada com AZA apresenta proteinúria marcada e linfopenia com 
necessidade de novos pulsos de corticoterapia, com resolução serológica apesar de manter 
linfopénia.
Enquanto a doente aguardava agendamento da biópsia renal escalou-se AZA até 200mg com 
agravamento isolado da linfopenia (sem agravamento das restantes manifestações), que reverteu 
com mudança para micofenolato de mofetil.
Este caso exemplifica como o LES pode cursar com diferentes padrões de envolvimento hematológi-
co e como as terapêuticas podem tratar ou também causar estas complicações. 

Conferência 2: ACTIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO NA SAÚDE E NA DRM
Profª Doutora Margarida Espanha 
(Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa)

É inquestionável que um estilo de vida ativo contribui para a melhoria da saúde a par de uma correta 
alimentação e sono adequado. A atividade física tem benefícios abrangentes na saúde ao longo da 
vida: promove o crescimento saudável e desenvolvimento em crianças e jovens, ajuda a prevenir o 
aumento de peso da meia-idade, e é importante para o envelhecimento saudável, melhorando e 
mantendo a qualidade de vida e independência em idosos e traduz-se, ainda, pelo aumento da 
esperança de vida. As estimativas globais recentes indicam que 60% dos a população mundial está 
exposta a riscos de saúde devido à inatividade física sendo esta considerada um dos maiores 
problemas de saúde pública.
A atividade física continua a ter um papel de relevância crescente na prevenção e tratamento de 
múltiplas doenças crónico-degenerativas, nomeadamente, cardiovasculares, o cancro, a diabetes 
mellitus tipo 2, a obesidade, a osteoartrose, a osteoporose tendo ainda impacto na promoção da 
saúde mental, nomeadamente através da redução da ansiedade, stress e depressão. Além dos 
benefícios apontados, diversos estudos demonstram, de forma evidente, que a prática regular de 
atividade física e do exercício físico melhora a aptidão física e auxilia no controlo do peso. 
Embora os termos actividade física e exercício físico sejam frequentemente usados de forma 
indiscriminada, estes não são sinónimos. A atividade física é definida como qualquer movimento 
corporal que resulte num aumento do dispêndio energético de repouso. O exercício corresponde a 
um tipo da actividade física, que se caracteriza por um plano estruturado e repetitivo de movimentos 
corporais, visando a manutenção ou melhoria de uma ou mais componentes da aptidão física. A 
aptidão física consiste num conjunto de atributos próprios da pessoa ou que esta pretende atingir, 
relacionando-se com a capacidade de desempenhar actividades físicas, dividindo-se em aptidão 
relacionadas com a saúde (cardiorrespiratória, força/resistência muscular, flexibilidade e composição 
muscular) ou com as habilidades (agilidade, coordenação, equilíbrio, potência, tempo de reacção e 
velocidade).
Mas como são os mecanismos de ação da actividade física? Basicamente, esta consiste em vários 
tipos de carga física que estimulam órgãos e sistemas orgânicos de forma diferentes. Muitas das 
respostas agudas mostram uma relação dose-resposta com a intensidade ou quantidade da 
atividade. Quando o estímulo fisiológico é repetido em frequência, intensidade e volume adequados, 
ocorrem adaptações estruturais ou funcionais nos órgãos solicitados que tendencialmente melhoram 
a sua tolerância à carga. A maioria das respostas agudas e praticamente todas as respostas adaptati-
vas causadas pela atividade que correspondem às capacidades do sujeito, podem melhorar a saúde, 
capacidade funcional ou bem-estar, imediatamente, ou mais frequentemente durante semanas, 
meses ou anos, quer direta ou indiretamente
Existem diversos métodos para quantificar a intensidade relativa da atividade física com base em 
parâmetros fisiológicos, nomeadamente a frequência cardíaca, consumo de oxigénio ou equivalente 
metabólico (metabolic equivalent - MET), cabendo ao profissional de exercício a determinação do 
método mais apropriado. O MET é utilizado para categorizar uma panóplia de atividades físicas 

(atividades da vida diária, laborais, recreativas e desportivas), sendo classificadas em atividades de 
intensidade leve, moderada e vigorosa.
Em relação ao exercício físico, existem recomendações gerais de prescrição para os indivíduos 
aparentemente saudáveis e específicas para populações clínicas, obedecendo ao princípio FITT, que 
apresenta uma especificação da Frequência (F), Intensidade (I) Tempo ou duração (T), e Tipo (T) ou 
modo do exercício a ser realizado. Em analogia com uma prescrição medicamentosa, o tipo de 
exercício (Aeróbico, Força, Flexibilidade e Neuromotor) é equivalente à seleção do fármaco, e numa 
perspectiva muito simplista, a sua dose comparável à intensidade e à duração, e a frequência da 
toma à frequência semanal das sessões de exercício.
As doenças reumáticas (DR) além de serem inúmeras, são muito heterogéneas entre doentes, e no 
mesmo doente dependendo da fase evolutiva, as manifestações clínicas diferentes e consequente-
mente as opções de tratamento muito variáveis. O tratamento optimal da maioria das DR requer a 
combinação de modalidades farmacológicas e não-farmacológicas, com destaque para o exercício 
aeróbico de baixo a moderado impacto pelos benefícios que este tem na saúde. A prescrição de 
exercício deverá ser adaptada à fase da doença (e.g. Na osteoartrose a fase inicial inflamatória ou 
final com dano estrutural evidente). Assim, o exercício deve ser adaptado ao paciente individual, 
atendendo ao seu estado de saúde (e.g. comorbilidades), à articulação ou articulações afetadas, 
obrigando a uma seleção criteriosa dos exercícios que não exacerbem a dor ou outras queixas articu-
lares. Caso estas manifestações ocorram, na fase aguda deverão realizar-se apenas exercícios de 
flexibilidade e força muscular em isometria ou num arco restrito da amplitude articular, evitando a 
agudização da doença.
O exercício físico constitui-se como uma das opções de intervenção mais válidas e de benefícios 
reconhecidos na promoção da melhoria da aptidão física e do estado de saúde dos indivíduos com 
DR. O tipo de exercício apropriado e a dose certa resultará em benefícios, não apenas para os órgãos 
atingidos pela DR, mas para a saúde em geral, podendo contribuir para uma diminuição da 
progressão da doença e para uma prevenção da incapacidade. 
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