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Resumo: A artrite reumatoide é a principal doença autoimune crônica em prevalência na população. Os 

sintomas tem início insidioso, inicialmente apresentando-se com dor articular, rigidez matinal e sinovite, que 

levam à um quadro de deformidade óssea. A progressão da doença está associada à sintomas mais graves, como 

o acometimento pulmonar, vasculites e nódulos reumatoides extremamente dolorosos. O diagnóstico é clínico e 

laboratorial, através da dosagem de imunoglobulinas, exames de atividades inflamatórias e radiografia de 

articulações. O tratamento é provido pelo SUS através de medicamentos modificadores da doença, sintéticos ou 

imunobiológicos. A partir da relevância dessa doença, em parceria com a Liga Acadêmica de Autoimunidade e o 

ambulatório de reumatologia do Hospital Regional dos Campos Gerais, foi criado o Ambulatório de Artrite 

Reumatoide, promovendo maior disponibilidade de vagas para atendimento desses pacientes, e, 

consequentemente, redução da fila de espera para a especialidade. 
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PÚBLICO-ALVO  

Pacientes atendidos no ambulatório de Artrite Reumatoide do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG), população regional e acadêmicos da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) atingidos em outras ações da liga e 

acadêmicos de Medicina integrantes da liga. 

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

O ambulatório de reumatologia do Hospital Universitário Regional dos Campos 

Gerais atende pacientes dos municípios que compõem os Campos Gerais,  Arapoti, Balsa 

Nova, Campo Largo, Carambeí, Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, 

Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Sengés, Teixeira Soares, 

Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania - Paraná – Brasil. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ambulatório de Artrite Reumatoide do HURCG, salas de aula do Bloco M da 

UEPG e auditório do HURCG. 

 

JUSTIFICATIVA 

A Artrite Reumatoide é uma doença inflamatória crônica, sendo considerada a 

principal doença autoimune em prevalência na população. Os autoanticorpos são criados a 

partir de um estimo – interno ou externo - em indivíduos com mutações na família de genes 

HLA, determinando uma atração principalmente por articulações, o que determina o início 

dos sintomas nos pacientes atingidos. (ANCA, et al 2016) (TERAO, et al, 2016). 

No Brasil, a estimativa é de que até 1% da população apresenta a doença, a qual 

possui um pico de incidência entre os 30 e 50 anos e é encontrada principalmente em 

mulheres. Os guidelines de Reumatologia determinam que o diagnóstico precoce, até 12 

meses, possibilita uma melhor terapêutica, impedindo deformidade ósseas devido a sinovite, 

comum na doença. (OLIVEIRA, et al, 2015) 
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Os sintomas articulares iniciais da doença incluem uma artrite simétrica, de início 

insidioso e associada à rigidez matinal. Outros sintomas não articulares incluem fadiga, dores 

musculares e perda de peso, além de manifestações graves como doenças pulmonares, 

nódulos reumatoides e vasculite cutânea, os quais determinam um pior prognóstico e 

qualidade de vida dos pacientes.  

O diagnóstico é clínico e laboratorial, devendo o examinador palpar todas as 

articulações do indivíduo queixoso, em busca de sinais flogísticos e dolorosos. Dentre os 

exames à serem solicitados, estão o Fator Reumatoide, ati-CCP, proteína C reativa e 

velocidade de hemossedimentação, além de outros inespecíficos. A radiografia de mãos pode 

ser solicitada a fim de descartar outras artropatias. 

O tratamento inclui medidas não farmacológicas, como fisioterapia e perda de peso, 

além do medicamentoso (ALMEIDA, et al 2015). Atualmente, a primeira linha do tratamento 

se constitui em medicamentos modificadores do curso da doença (MMCD), como o 

Metotrexate que é um MMCD sintético. Em seguida, são recomendados os imunobiológicos, 

os quais oito podem são comercializados no Brasil: abatacepte, adalimumabe, certolizumabe 

pegol, etanercepte, golimumabe, infliximabe, rituximabe e tocilizumabe. Esses medicamentos 

possuem uma ação redutora de sintomas e diminuem o avanço da doença. (SCHEINBERG, et 

al, 2015) (COSTA, 2015). Outros medicamentos podem ser indicados para alívio dos 

sintomas imediato, como os anti-inflamatório não esteroides e os glicocorticoides.  

Através da exposto e considerando a relevância e prevalência dessa doença, o 

Ambulatório de Artrite Reumatoide foi criado a fim de agilizar os atendimentos da clínica 

reumatalógica do HURCG, o qual possui uma fila de espera de aproximadamente 500 

pacientes. Para o funcionamento do mesmo, conta-se com o auxílio de um médico 

reumatologista, residentes de clínica médica e acadêmicos do primeiro ao quarto ano de 

medicina.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é agilizar e acompanhar o atendimento de pacientes com 

Artrite Reumatoide na região dos Campos Gerais, além de discutir sobre o tema com os 

alunos de medicina participante da Liga Acadêmica de Autoimunidade (LAAI) e da Liga 

Acadêmica de Terapêutica Médica (LATEM), aumentando o conhecimento dos formandos 

sobre o assunto. 
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METODOLOGIA 

Para a confecção deste artigo foi realizada uma pesquisa de artigos indexados nos 

portais de periódicos Scielo e Pubmed, utilizando os descritores “artrite reumatoide”, 

“doenças autoimunes” e “autoimunidade”, a partir dos quais foram selecionados 8 artigos 

relacionados com o tema, filtrando os resultados para os artigos publicados nos últimos 5 

anos. 

Os resultados apresentados pelos atendimentos Ambulatório de Artrite Reumatoide 

foram obtidos através do relato dos participantes da liga que atendem em dupla em escalas 

semanais determinadas pela coordenação deste projeto. 

 

RESULTADOS 

O projeto apresentou uma média de 10 à 20 pacientes atendidos por semana 

somente no ambulatório de Artrite Reumatoide, o qual funciona às terças feiras a partir das 14 

horas. Com isso foi possível reduzir a fila de espera na Reumatologia, uma vez que os 

pacientes que não possuíam previsão de atendimento foram realocados para o novo 

ambulatório acadêmico. 

Como resultado, também foi observado um maior conhecimento sobre as doenças 

reumatológicas pelos acadêmicos extensionista da liga, uma vez que se trata de um 

ambulatório extra-acadêmico. Após os atendimentos, os casos do dia são discutidos e 

fundamentados com auxílio do médico reumatologista, funcionando como aprofundamento da 

disciplina de reumatologia.  

Exposto os benefícios, fica claro que este projeto desempenha um grande benefício 

para a população atendida, para o sistema de saúde e para os acadêmicos extensionistas 

envolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A gravidade da Artrite Reumatoide determina que o assunto deve ser discutido e 

priorizado na saúde pública, justificando seu enfoque pela Liga Acadêmica de Autoimunidade 

(LAAI) e a criação do ambulatório para atendimento dos pacientes atendidos pelo Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais. 
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Mais ações dessa natureza devem ser realizadas, uma vez que possibilita desafogar o 

sistema público e contribui para a formação dos profissionais médicos e acadêmicos de 

medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

 

APOIO: Fundação Araucária e Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
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