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os 50 anos nas mulheres e um pouco mais
tarde nos homens, mas a doença pode surgir
em qualquer idade, incluindo na
adolescência.

A Artrite Reumatoide é uma doença
autoimune, o que significa que há uma
desregulação do sistema imune do indivíduo,
que vai reagir contra os seus próprios
tecidos/órgãos. A causa não está totalmente
esclarecida, mas parece resultar da interação
entre uma predisposição genética e alguns
fatores ambientais. Por exemplo o tabagismo
é um fator de risco conhecido. Os fumadores
têm um maior risco não só de desenvolver
Artrite Reumatoide, mas também de ter uma
doença mais ativa e pior resposta aos
tratamentos.

Os principais sintomas da doença são dor e
tumefação (inchaço) das articulações, que
habitualmente são piores de manhã e se
associam a rigidez (prisão dos movimentos)
matinal.

O diagnóstico é feito pelo médico, com base
nos sintomas e no exame objetivo detalhado
para demonstrar a presença de artrite. 

Artrite Reumatoide
A Artrite Reumatoide é uma doença
reumática crónica que se carateriza
sobretudo por inflamação das articulações.

Esta doença afeta cerca de 0.7% da
população portuguesa e é três vezes mais
frequente nas mulheres do que nos
homens. O pico  de  incidência  ocorre  após 

Alguns exames complementares, como as
análises de sangue, radiografias e ecografias,
podem ajudar a confirmar o diagnóstico e a
excluir outras doenças.

O tratamento deve ser iniciado o mais cedo
possível para se obter a remissão da doença,
ou seja, controlar os sintomas e prevenir o
dano articular, evitando assim deformidades
e incapacidade a longo prazo. 

Apesar de não existir cura para a Artrite
Reumatoide, o tratamento adequado, com
medicamentos que atuam no sistema imune
(a que chamamos imunomoduladores ou
imunossupressores), permite ao doente ter
uma vida normal. A adoção de um estilo de
vida saudável, não fumar e fazer exercício
físico regular são também fundamentais no
tratamento desta doença.
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