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Apresentação

Olá, tudo bem?

Este livro foi pensado, planejado e concebido para você, Fisioterapeuta Concurseiro. Espero que esta 
obra faça a diferença em seus estudos e que o tão sonhado objetivo de ser aprovado na prova seja al-
cançado. Por este motivo, fizemos uma vasta análise no cenário de provas de concursos em Fisioterapia 
nos últimos anos. Captamos questões dos mais diversos tipos de provas: prefeituras, EBSERH, tribunais e 
senado federal, forças armadas, títulos de especialista, dentre outros. Desta forma, conseguimos ter uma 
visão mais clara sobre os conteúdos mais relevantes. De acordo com este levantamento, agrupamos o 
conteúdo por tema e o número de questões será proporcional à sua relevância em concursos públicos. 
Este trabalho prévio nos permitiu criar um produto mais completo e mais eficiente que atende às neces-
sidades de um fisioterapeuta que prestará concurso público.

Oi, eu sou a @fisioterapeutaconcurseira serei a sua 
assistente de estudos e espero que este livro possa te 

auxiliar em sua jornada. Para isso, preste atenção nas dicas 
de estudo que eu trouxe para você, combinado?

Vamos às ferramentas didáticas:
1. DICAS DE ESTUDO. Planejamento da rotina de estudos baseado na proposta pedagógica do 

livro. Mais detalhes sobre esta ferramenta podem ser lidos no tópico: "Como ler este livro”.
2. CRIANDO SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. Traremos para você dicas para criarem seus resumos, 

mapas mentais, focar nos estudos e se organizar da melhor maneira possível!
3. QUESTÕES CATEGORIZADAS. Todas as questões são organizadas por assuntos e por grau de 

dificuldade, de acordo com o seguinte modelo:

4. COMENTÁRIOS EM CADA ALTERNATIVA. Todas as alternativas possuem breves comentários, 
independentemente de estarem certas ou erradas.

5. DICA DO AUTOR. Explicação adicional aos comentários das alternativas. Aparecerá nas ques-
tões que o autor julgar importante incluir este recurso.

6. RESUMO  PRÁTICO. Síntese do assunto abordado nas questões estruturado de forma esque-
matizada.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. As fontes utilizadas privilegiam os livros mais recomendados 
em editais e estão devidamente identificadas nas referências.

FÁCIL

INTERMEDIÁRIO

DÍFICIL



1. Para começar, preciso lhe dizer que este livro não é um livro qualquer!  

2. Acreditamos que a ausência de um método de estudo é o principal fator de repro-
vação. Como o nosso papel é ajudá-lo a alcançar o seu sonho de ser aprovado em 
um concurso público, incluímos nesta obra um roteiro de estudo para guiá-lo e 
alimentá-lo com as ferramentas necessárias ao aprendizado. 

 
3. Então as suas missões são: estudar, consumir e devorar estas páginas!  

Esteja livre para rabiscar, sublinhar, destacar, circular e escrever! O importante é 
produzir e garantir o seu sucesso nas provas!

 
4. O nosso objetivo é ajudá-lo a conquistar a sua meta! Muitas vezes, encorajando-o e incentivan-

do-o para continuarmos juntos na missão! 

Como ler este livro?

1. Organize o seu tempo  

2. Evite distrações  

3. Exercite seu conhecimento resolvendo as questões  
e depois analise os comentários validando seu raciocínio

4. Leia os resumos práticos com bastante atenção e quando necessário,  
assista a videoaulas.

Quem avisa, amigo SANAR é...
COMO FAZER UM BOM RESUMO?

1. L E I A com atenção 
2. Marque/grife as palavras-chave
3. Escreva o resumo com as suas próprias palavras
4. Organize as ideias principais
5. Faça muitos exercícios para fixar o assunto! Pode ser logo após a leitura, no fim de semana... 

Faça o que for melhor de acordo com a sua rotina, mas sempre organizando o seu planner de 
estudos!

Conceitos

Como se manter focado nos estudos?



Como fazer um mapa mental?

O mapa mental é uma ferramenta para organizar, memorizar ou analisar um conteúdo específico. 

1. Identifique de onde virá a informação e qual o seu OBJETIVO.
2. Comece com o TÍTULO. Coloque-o no CENTRO da folha, normalmente dentro de uma elipse. 

3. A partir do título, puxe linhas que representam INFORMAÇÕES ASSOCIADAS AO TÍTULO. É reco-
mendado que essas informações sejam apenas palavras.

4. O ideal é COLORIRMOS o nosso mapa mental! Junte aí as suas canetas coloridas!
5. Use FIGURAS e DESENHOS o máximo que você puder para solidificar ainda mais as informações.
6. TREINE! O mapa mental pode ser a ferramenta para que o seu cérebro organize melhor as infor-

mações. A prática leva à perfeição!

ILUSTRAÇÃO DE MAPA MENTAL

TÍTULO



Checklist do edital

De olho no edital!
Faça aqui o acompanhamento dos próximos editais das provas que você irá 
realizar e em breve virá a sua aprovação! 

A organização, estudo e acompanhamento é fundamental!
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Este capítulo é breve e os assuntos sobre esta disciplina 
são menos frequentes. Você deve direcionar os seus 
estudos para a fisiopatologia e tratamento das doenças 
reumatológicas., dada a quantidade de doenças aborda-
das dentro desse tema. Por isso, fique atendo ao edital 
do concurso que você fará e verifique a bibliografia 
recomendada sobre fisioterapia reumatológica, liste as 
doenças reumáticas e direcione seus esforços para elas.

As questões abaixo se referem as doenças reumatológi-
cas mais comuns em concursos.

Você está mais perto do que imagina do seu objetivo!!!!

Kelson Nonato Gomes da Silva e 
Priscila Silva Costa
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1  (CEV/URCA – PREF. MAURITI/CE – 2019) A Fibromial-
gia é uma síndrome dolorosa crônica de etio-

patogenia multifatorial complexa, não totalmente 
conhecida, que acomete preferencialmente mulhe-
res, sendo caracterizada por dores musculoesque-
léticas espalhadas e sítios dolorosos específicos à 
palpação, associados frequentemente a distúrbios 
do sono, fadiga, sintomas somáticos e cognitivos e 
distúrbios psíquicos. Acerca do papel da fisiotera-
pia na promoção da qualidade de vida dos porta-
dores de fibromialgia, marque a alternativa INCOR-
RETA.

 Ⓐ Os exercícios terapêuticos demonstram um im-
portante papel na melhoria da qualidade de vida 
dos pacientes, especialmente quando são respeita-
dos os limites de dor e esforço.

 Ⓑ A estimulação elétrica nervosa transcutânea 
(TENS) aplicada nos locais de dor mais intensa, as-
sociada com um programa de alongamento mus-
cular, produz diminuição da dor e melhora da fun-
ção.

 Ⓒ O biofeedback tem sido um recurso utilizado 
para ensinar técnicas de relaxamento para os pa-
cientes com fibromialgia.

 Ⓓ O enfoque primário das abordagens interdis-
ciplinares está voltado para a otimização do trata-
mento através da instrução ao paciente por vários 
profissionais da área de saúde, que o orientará 
como controlar a dor e lidar com os problemas re-
lacionados com os seus hábitos de vida.

 Ⓔ A terapia manual não é indicada para pacientes 
com fibromialgia, pois a manipulação dos tecidos 
moles pode reduzir o limiar de dor.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: A resposta a ser assinalada é a in-
correta.
Alternativa A: INCORRETA. Os exercícios terapêuticos 
constituem o principal recurso da fisioterapia para 
promover a melhora da função física dos pacien-
tes com fibromialgia, promovendo uma melhora 
da qualidade de vida, principalmente quando são 
respeitados os limites de dor e esforço e, se houver 
adesão a estes exercícios, o ganho pode ser a longo 
prazo.1

Alternativa B: INCORRETA. A utilização do TENS asso-
ciado a alongamentos musculares nas áreas de 
dor intensa promove uma melhora progressiva da 
sensibilidade dolorosa ao longo do tratamento, di-
minuindo significativamente a dor difusa e, conse-
quentemente, melhorando a função.2

Alternativa C: INCORRETA. Autores constataram que o 
relaxamento com biofeedback melhora a capacida-
de funcional, sendo mantidos os ganhos a longo 
prazo quando associados a um programa de exer-
cícios.2

Alternativa D: INCORRETA. A abordagem interdisciplinar 
consiste na instrução ao paciente de como contro-
lar a dor e lidar com as consequências dos hábitos 
de vida, otimizando assim o tratamento.2

Alternativa E: CORRETA. A terapia manual é um recur-
so muito utilizado no tratamento da fibromialgia, 
por conta das propriedades fisiológicas e psicoló-
gicas e maior interação entre o fisioterapeuta e o 
paciente. Estudos apontam que técnicas de terapia 
manual podem aumentar a mobilidade e flexibili-
dade, além de melhorar a dor, a qualidade do sono 
e o nível de fadiga.1,2 Portanto, esta afirmativa está 
incorreta.

▍Resposta: Ⓔ

2  (FADENOR/COTEC – PREF. TURMALINA/MG – 2019) So-
bre a artrite reumatoide, suas características e 

condições clínicas, podemos afirmar:

 Ⓐ Surge, com a progressão da doença, dor à mo-
bilização devido ao acometimento do osso trabe-
cular e hipermobilidade articular.

 Ⓑ Evolui com perda de massa óssea, fratura do 
osso trabecular e preservação das bainhas tendí-
neas.

 Ⓒ Evolui com anquilose óssea e contratura mus-
cular sem acometimento da membrana sinovial.

 Ⓓ Surge, geralmente, nas articulações menores 
das mãos e pés, mais comumente nas interfalan-
geanas proximais.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. A artrite reumatoide não 
acomete o osso trabecular e não leva à hipermobi-
lidade articular.
Alternativa B: INCORRETA. A perda de massa óssea e a 
fratura do osso trabecular são observadas na osteo-
porose.3

Alternativa C: INCORRETA. A artrite reumatoide pode 
evoluir com anquilose óssea e contratura muscular 
causadas por alterações anatômicas e deformida-
des em regiões mais acometidas pela artrite recor-
rente. Entretanto, a principal característica desta 
artrite é a sinovite, ou seja, existe o acometimento 
da membrana sinovial. 1,4
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Alternativa D: CORRETA. As manifestações articulares 
da artrite reumatoide são geralmente poliarticula-
res, envolvendo especialmente as pequenas articu-
lações das mãos e pés.1,4

▍Resposta: Ⓓ

3  (CPCON – PREF. ARAÇAGI/PB – 2019) A artrite reu-
matoide é uma doença inflamatória que com-

promete quase todas as articulações do corpo. 
Quando atinge os pés, comumente afeta o antepé 
no início e o retropé tardiamente e depois os torno-
zelos. O envolvimento das estruturas acometidas 
dar-se-á

 Ⓐ no Hálux valgo por fratura das metartasofalan-
geanas.

 Ⓑ na articulação subtalar com o hálux retroverti-
do.

 Ⓒ na articulação talocrural do pé com hálux an-
tevertido.

 Ⓓ nas articulações metartasofalangeanas, subta-
lar e talocrural do pé.

 Ⓔ no Hálux varo e subluxação metartasofalan-
geanas.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: O comprometimento articular cau-
sado pela artrite reumatoide normalmente ocorre 
devido a recorrentes episódios de artrite erosiva, 
que comprometem, além da articulação, os ten-
dões, as bursas, entre outros. Todos estes eventos 
causam alterações articulares e periarticulares im-
portantes que modificam a biomecânica normal 
das articulações e, consequentemente, geram de-
formidades muitas vezes irreversíveis.
Alternativa A: INCORRETA. O hálux valgo pode aconte-
cer devido a erosões ósseas nas articulações me-
tatarsofalangeanas decorrentes dos episódios de 
artrite que evoluem para luxação, levando a uma 
deformidade caracterizada pelo antepé triangular 
(ventania externa).1

Alternativa B: INCORRETA. A articulação subtalar é com-
prometida devido à destruição óssea do tálus e cal-
câneo, ocasionando um pé valgo.1

Alternativa C: INCORRETA. A articulação talocrural é 
comprometida devido a sinovites maleolares.1

Alternativa D: CORRETA. As articulações matatarsofa-
langeanas, subtalar e talocrural do pé apresentam 
alterações anatômicas e funcionais devido às artri-
tes erosivas recorrentes.1

Alternativa E: INCORRETA. O comprometimento obser-
vado no hálux nesta patologia é hálux valgo, não 
varo.1

▍Resposta: Ⓓ

4  (INSTITUTO EXCELÊNCIA – PREF. BARRA VELHA/SC – 
2019) A artrose, também chamada de osteo-

artrite, é uma doença que ataca as articulações 
promovendo, principalmente, o desgaste da carti-
lagem que recobre as extremidades dos ossos, mas 
que também danifica outros componentes articu-
lares como os ligamentos, a membrana sinovial e o 
líquido sinovial.

Assinale a alternativa INCORRETA:

 Ⓐ A cartilagem articular tem por função promover 
o deslizamento, sem atrito, entre duas extremidade 
ósseas durante o movimento de uma articulação.

 Ⓑ Apesar de poder danificar qualquer junta do 
corpo, a artrose afeta mais comumente as articula-
ções das mãos, da coluna, joelhos e quadris.

 Ⓒ A artrose piora progressivamente com o tem-
po, e existe cura.

 Ⓓ Nenhuma das alternativas.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: A resposta a ser assinalada é a in-
correta.
Alternativa A: INCORRETA. A cartilagem articular tem 
características especiais de elasticidade e compres-
sibilidade para ser capaz de resistir às poderosas 
forças de impacto e fricção a que estão submetidas 
as articulações móveis, ou seja, permite o desliza-
mento entre as superfícies ósseas sem atrito, pre-
venindo assim o desgaste do osso.11

Alternativa B: INCORRETA. A osteoartrose se manifesta 
frequentemente nas articulações interfalangeanas 
proximais e distais das mãos, joelhos, quadris e co-
luna.1,6

Alternativa C: CORRETA. Como se trata de uma doença 
progressiva e degenerativa, a osteoartrose não tem 
cura. Com o tempo de doença, a tendência é piora 
dos sintomas; entretanto, o tratamento fisiotera-
pêutico controla a progressão da doença.1

Alternativa D: INCORRETA. Uma vez que a alternativa C 
está correta, esta alternativa está incorreta.

▍Resposta: Ⓒ
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5  (FADESP – PREF. MARABA/PA – 2019) Paciente J.P.S, 
53 anos, estivador, vem se queixando de dor, 

ao abaixar-se e esticar os joelhos com a presença 
de estalos. Refere rigidez articular, sem alteração 
de temperatura. Neste caso, a atuação fisiotera-
pêutica,

 Ⓐ na artrite reumatoide de joelhos, envolve uso 
do calor para analgesia, fortalecimento muscular 
isométrico e mobilização articular na região aco-
metida.

 Ⓑ na osteoartrose de joelhos, envolve uso do frio 
e calor para analgesia, fortalecimento muscular 
com carga e bandagem articular na região acome-
tida.

 Ⓒ na osteoartrose de joelhos, envolve uso do ca-
lor para analgesia, fortalecimento muscular isomé-
trico e mobilização articular na região acometida.

 Ⓓ na artrite reumatoide de joelhos, envolve o uso 
do frio para analgesia, fortalecimento muscular 
com carga e bandagem articular na região acome-
tida.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O caso clínico exposto não se 
refere à artrite reumatoide, pois esta se caracteriza 
por cursar com artrite com sinais inflamatórios im-
portantes de grandes e pequenas articulações peri-
féricas de forma simétrica. O fator reumatoide é po-
sitivo e existem manifestações extra-articulares.1,4

Alternativa B: INCORRETA. O caso clínico exposto se 
relaciona com a osteoartrose, pois esta tem início 
insidioso, com manifestações articulares menos flo-
gísticas, presença de rigidez e crepitações, com au-
sência de quadro extra-articular. Nestes pacientes, 
é mais comumente utilizado o calor para analgesia 
e fortalecimento muscular isométrico.1

Alternativa C: CORRETA. A osteoartrose é uma doença 
crônica, se diferenciando das outras artropatias 
inflamatórias crônicas por apresentar-se de modo 
insidioso, com manifestações articulares menos flo-
gísticas, presença de rigidez, creptações, ausência 
de quadro extra-articular, bem como de fator reu-
matoide e fator antinuclear. As articulações mais 
afetadas são as de carga (joelhos, quadris e coluna) 
e, na forma generalizada ou genética, as mãos. No 
caso clínico exposto, para o tratamento pode ser 
indicado o uso do calor para analgesia, pela cro-
nicidade da patologia e por não apresentar sinais 
flogísticos significativos, fortalecimento muscular 
que pode ser isotônico ou isométrico, sendo este 
último o de principal escolha em quadros álgicos 
por não existir a movimentação articular, somente 

contração. Mobilização articular também é utiliza-
da para aumentar a mobilidade articular.1

Alternativa D: INCORRETA. O caso clínico exposto não se 
relaciona com a artrite reumatoide, pois não apre-
senta sinais flogísticos importantes nem sintomas 
extra-articulares, e não tem fator reumatoide posi-
tivo.1,4

▍Resposta: Ⓒ

6  (INSTITUTO EXCELÊNCIA – PREF. CANOINHAS/SC – 
2019) A artrite reumatoide (AR) é uma doença 

sistêmica autoimune de etiologia desconhecida, 
caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, 
que leva à deformidade e à destruição das articu-
lações por erosão do osso e cartilagem. Sobre essa 
doença, considere as afirmativas a seguir:

I. A AR atinge cerca de 1% da população, com 
predominância em mulheres, entre 30 e 50 
anos de idade.

II. De acordo com as diretrizes de tratamento, o 
arsenal terapêutico inclui como abordagem 
inicial uso de medicamentos modificadores do 
curso da doença MMCD sintéticos convencio-
nais, sendo o metotrexato (MTX) de primeira 
escolha.

III. Caso ocorra falha no tratamento com medica-
mentos sintéticos convencionais ou biológicos, 
pode ser utilizado inibidor de JAK, medicamen-
to antigo reintroduzido recentemente no trata-
mento de AR.

IV. Medicamentos biológicos devem ser adotados, 
em monoterapia ou em associação com o MTX, 
quando o paciente não responder ao tratamen-
to inicial.

Assinale a alternativa CORRETA:

 Ⓐ Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
 Ⓑ Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
 Ⓒ As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
 Ⓓ Todas as alternativas estão corretas.
 Ⓔ Nenhuma das alternativas.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: VERDADEIRA. A artrite reumatoide acome-
te cerca de 0,5% a 1% da população mundial, com 
predominância do sexo feminino (2 a 3 vezes mais 
em relação ao sexo masculino), se apresentando 
mais frequentemente em pacientes a partir da ter-
ceira ou quarta décadas de vida.17
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A reumatologia estuda as diferentes patologias que 
acometem o tecido conjuntivo, ou seja, podem es-
tar incluídos problemas articulares, ligamentares, 
musculares, entre outros. É de extrema importân-
cia saber diferenciar as patologias reumáticas, pois, 
uma vez que alguns sintomas são parecidos, po-
dem existir confusões diagnósticas e, consequen-
temente, o tratamento oferecido pode não ser o 
adequado para o paciente. Sendo assim, serão 
apresentadas algumas doenças reumáticas mais 
comuns e suas particularidades, buscando diferen-
ciar cada uma delas.

1. OSTEOARTROSE

A osteoartrose (OA), também conhecida por os-
teoartrite ou artrose, é uma patologia reumática 
não inflamatória, degenerativa e progressiva que 
atinge aproximadamente 10% da população mun-
dial, com maior prevalência em indivíduos acima 
de 60 anos de idade. A osteoartrite representa o 
desgaste e a destruição da cartilagem das articula-
ções sinoviais.1,6

Dependendo do estágio da doença, na radiogra-
fia são observadas microfraturas, cistos, esclerose 
no osso subcondral e formação de osteófitos nas 
bordas articulares (Figura 1). A OA provoca dor, 
crepitação, rigidez articular e progressiva perda 
da função da articulação acometida. Em estágios 
avançados, podem ocorrer deformidades secun-
dárias às reações osteofíticas e aos desarranjos e 
subluxações articulares. A dor é mecânica, apa-
recendo com o início do movimento e melhora 
com o repouso, o que permite diferenciá-la, na 
maioria das vezes, da dor com características in-
flamatórias, que ocorre, por exemplo, na artrite 
da doença reumatoide e tende a ser contínua. A 
evolução da doença é lenta, difusa, o que a dife-
rencia da dor localizada que acontece, por exem-
plo, nas tendinopatias, bursites ou lesões menis-
cais, entre outras, que podem cursar em paralelo 
com a OA.1,6

Figura 1. Achados na articulação acometida 
pela osteoartrose. 1 – Estreitamento do 

espaço articular. 2 – Esclerose subcondral. 
3 – Osteófitos. 4 – Cistos subcondrais.

Fonte: Novaes.19

A osteoartrose pode ser classificada em primária 
ou secundária. A primária normalmente ocorre de 
forma idiopática e acomete várias articulações de 
forma simétrica, entretanto pode ocorrer de forma 
localizada ou generalizada. Ocorre preferencial-
mente em mulheres após a menopausa. As regiões 
mais afetadas são as articulações das mãos, joelhos, 
coluna lombar e cervical. Já a secundária se apre-
senta após alterações da articulação decorrentes 
de fatores mecânicos como estresse mecânico, 
deformidades articulares congênitas, como, por 
exemplo, joelho varo ou valgo, displasia acetabu-
lar, escoliose, instabilidade articular gerada por 
desvio de alinhamento, flacidez ou hipotrofia dos 
elementos estabilizadores da articulação (cápsu-
la, ligamentos, meniscos, tendões e músculos) e 
quaisquer fatores (endócrinos, metabólicos, neu-
rológicos, etc.) que acarretem sobrecarga anormal 
nas articulações.1,6

O tratamento para estes pacientes consiste na di-
minuição de quadro álgico quando em crise, alon-
gamentos e fortalecimento muscular para estabili-
zar e proteger a articulação, exercícios para manter 
mobilidade articular, bem como estímulo ao exercí-
cio aeróbico de baixo impacto.1

RESUMO PRÁTICO
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2. ARTRITE REUMATOIDE

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflama-
tória sistêmica, crônica e progressiva, de etiologia 
desconhecida, que acomete preferencialmente a 
membrana sinovial das articulações, o que pode le-
var à destruição óssea e cartilaginosa, acometendo 
aproximadamente 0,5% a 1% da população mun-
dial adulta, sendo mais frequência em mulheres. 
A faixa etária geralmente é entre a quarta e sexta 
décadas de vida.1,4

As manifestações clínicas da AR podem ser dividi-
das em articulares e extra-articulares. Sendo uma 
doença sistêmica, sintomas gerais como febre, 
astenia, fadiga, mialgia e perda ponderal podem 
preceder ou acompanhar o início das manifesta-
ções articulares. A principal característica desta 
patologia é artrite erosiva e recorrente, com sinais 
inflamatórios importantes, como rubor e calor. O 
fator reumatoide é positivo, qual é um autoanticor-
po que pode ser produzido em algumas doenças 
autoimunes. A artrite reumatoide pode evoluir com 
anquilose óssea e contratura muscular causadas 

por alterações anatômicas e deformidades em re-
giões mais acometidas pela artrite recorrente.1

As manifestações articulares se apresentam na for-
ma de sinovite simétrica, com queixas de dor, limi-
tação funcional, rigidez matinal, edema, derrame 
intra-articular, calor e, eventualmente, rubor. A ar-
trite na AR se apresenta de forma poliarticular, com 
predominância em pequenas articulações das ex-
tremidades superiores e inferiores, especialmente 
mãos e punhos. O acometimento das articulações 
metacarpofalangeanas (MCF) e interfalangeanas 
proximais (IFP) é frequente desde o início do qua-
dro. Entretanto, as grandes articulações também 
podem ser afetadas. Costuma ter padrão cumulati-
vo e aditivo (acometer progressivamente novas ar-
ticulações, sem deixar de inflamar as anteriormente 
afetadas). Com o avanço da doença, pode apresen-
tar ainda deformidades importantes causadas pela 
artrite recorrente e erosiva. As deformidades mais 
características nas mãos são: desvio ulnar, dedo 
em botoeira, dedo em pescoço de cisne e dedo em 
martelo (Figura 2). Nos pés, são: hálux valgo, dedos 
em garra, antepé triangular (Figura 3).1

Figura 2. Deformidades decorrentes da artrite reumatoide: dedo em botoeira, pescoço de cisne e em martelo.

Fonte: Brunamoraeesemio.20

Figura 3. Deformidade decorrentes da artrite reumatoide: hálux valgo, dedos em garra, antepé triangular.

Fonte: Artrite.21
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As manifestações extra-articulares são menos fre-
quentes que as articulares, porém a AR pode oca-
sionar acometimento em outros órgãos e sistemas. 
As manifestações extra-articulares mais frequentes 
incluem nódulos reumatoides subcutâneos, vascu-
lites, comprometimentos oftalmológicos, pleuro-
pulmonares, cardíacos, hematológicos e renais.1,4

3. FIBROMIALGIA

A fibromialgia (FM) é uma doença crônica e sistêmi-
ca, de origem desconhecida, caracterizada por dor 
muscular generalizada e difusa. Não possui origem 
inflamatória, não causa degeneração, nem é pro-
gressiva. Afeta principalmente mulheres entre 30 e 
60 anos, com prevalência entre 1% a 4% da popula-
ção geral, sendo a segunda afecção reumatológica 
mais frequente, atrás somente da osteoartrose. 13,15

O quadro clínico apresenta pontos dolorosos (ten-
der points), distúrbios do sono, rigidez matinal, 
fadiga, parestesias de extremidades, sensação 
subjetiva de edema e distúrbios cognitivos com di-
ficuldade de concentração e raciocínio, ansiedade, 
humor deprimido e irritabilidade, tontura, sensa-

ção de desmaio iminente, perda de memória, do-
res de cabeça, palpitações e fraqueza. É frequente 
a associação com depressão, ansiedade, síndrome 
da fadiga crônica, síndrome miofascial. Todos es-
tes sintomas e comorbidades contribuem para o 
sofrimento e a piora da qualidade de vida destes 
pacientes.13,14,15

O diagnóstico é essencialmente clínico, com pre-
sença de dor em 11 dos 18 tender points específicos 
no corpo (Figura 4), o que difere dos pontos-gatilho 
vistos na Síndrome da Dor Miofascial (SDM), que 
são pontos dolorosos ou latentes nos músculos, 
que podem irradiar dor para outros pontos. 13,15,16

A fibromialgia é uma síndrome primariamente 
pesquisada e tratada por reumatologistas, princi-
palmente por envolver um quadro crônico de dor 
musculoesquelética, mas frequentemente estes 
pacientes requerem um acompanhamento multi-
disciplinar com o objetivo de alcançar uma abor-
dagem ampla e mais completa de seus sintomas 
e comorbidades. A prática de exercícios físicos e 
a adesão ao tratamento medicamentoso e fisiote-
rapêutico promovem uma melhora importante na 
qualidade de vida destes pacientes.1,13,15,16

Figura 4. 18 tender points específicos para diagnóstico da fibromialgia.

Fonte: Biomagnetismo para fibromialgia.22
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SÍNDROME DA DOR MIOFASCIAL

A síndrome da dor miofascial (SDM) é uma pato-
logia que acomete músculos, fáscias, ligamentos, 
tecidos pericapsulares, tendões e bursas. Caracte-
riza-se pela ocorrência de dor muscular em regiões 
com bandas de tensão palpáveis e pontos extrema-
mente dolorosos, os pontos-gatilho (PG). Os PG são 
áreas no músculo que espontaneamente ou por 
compressão causam dor para uma região distante, 
conhecida como dor referida.14

Os PG são localizados numa área dolorosa em uma 
faixa muscular e podem estar ativos ou latentes. 
PG ativos são dolorosos com ou sem movimento, 
enquanto os PG latentes só são dolorosos a palpa-
ção. É bastante confundida com os sintomas da FM, 
entretanto os PG se diferem dos tender-points vis-
tos na síndrome da FM, pois são dolorosos no local 
da palpação, mas também podem irradiar dor para 
outros pontos. Já na FM, a dor é difusa.14,15,16

Um músculo com PG não trabalha efetivamente. 
A banda de tensão restringe o alongamento do 
músculo e, por isso, há limitação de movimento. 
A fraqueza é produzida pela dor induzida pela ini-
bição muscular, assim como com o encurtamento 
muscular. A fisioterapia deve buscar o aumento 
da amplitude de movimento, flexibilidade mus-
cular, relaxamento, desativação dos PG através de 
técnicas manuais, eletrotermoterapêuticas, entre 
outras.1,14

OSTEOPOROSE

A osteoporose (OP) é uma patologia reumática de 
origem metabólica, caracterizada pela diminui-
ção da massa e resistência óssea, assim como de-
terioração microestrutural do tecido ósseo, o que 
compromete a resistência do osso a traumas de 
baixa energia, predispondo a fraturas. Nesta pato-
logia, tanto o osso cortical como o esponjoso são 
afetados, a macroarquitetura dos ossos também 
pode estar modificada e a densidade mineral óssea 
(DMO), diminuída. Há um desequilíbrio da ativida-
de dos osteoblastos (mediador da formação óssea) 
e osteoclastos (reabsorção óssea), com predomi-
nância deste último.3

Ocorre com predominância em idosos, principal-
mente em mulheres após a menopausa. A OP é 
classificada como primária quando as causas são a 
menopausa e a senilidade, e secundária quando há 
uma causa primária, como alguns medicamentos, 
outras patologias, entre outras. A OP geralmente 
não é percebida, até que ocorram microfraturas 
na coluna vertebral, gerando dor e deformidades 

como cifose excessiva da coluna torácica, ou fratu-
ras após traumas de baixa energia. 3,5

A densitometria mineral óssea (DMO) de dupla 
emissão com fonte de raios X (DXA) é o “padrão-ou-
ro” para diagnóstico, monitorização e investigação 
clínica do paciente com osteoporose. A Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) define osteoporose 
como DMO abaixo de – 2,5 DP.5 (Quadro 1)

Quadro 1. Definição da OMS para o valor da DMO.

Definição Valor da DMO

Normal > – 1 DP

Osteopenia (diminuição 
da DMO, precursora da 
OP)

Entre – 1 e – 2,5 DP

Osteoporose Abaixo de – 2,5 DP

Osteoporose estabe-
lecida

Abaixo de – 2,5 DP 
com 1 ou mais fraturas 

Fonte: Organização Mundial da Saúde.23

O tratamento consiste na preservação da mas-
sa óssea e prevenção de fraturas e deformidades. 
Desta forma, a atividade física regular deve ser es-
timulada, bem como o tratamento fisioterapêutico 
visando ao fortalecimento muscular, flexibilidade 
musculotendínea, melhora do equilíbrio e coorde-
nação, entre outros. Entretanto, deve existir o cui-
dado com exercícios com carga de alto impacto e 
exercícios abdominais com flexão de tronco para 
evitar fraturas.5 Também deve ser estimulado o ba-
nho de sol, com o objetivo de captar a vitamina D 
que favorece a absorção do cálcio.3

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doen-
ça inflamatória crônica, que cursa em crises e que 
se caracteriza pela formação de anticorpos contra 
múltiplos antígenos nucleares. Tem caráter au-
toimune, afetando múltiplos órgãos. Apresenta 
períodos de atividade e remissão de seus sintomas 
clínicos, afetando principalmente mulheres entre 
20 e 40 anos de idade, na proporção de 10 mulhe-
res para um homem. O quadro clínico se apresenta 
com febre, linfoadenopatia, perda de peso e fadiga, 
assim como outros sintomas em pele e mucosa, ar-
ticulares, cardiopulmonares, hematológico, renal, 
entre outros. A etiologia não está totalmente escla-
recida, entretanto se sabe que o desenvolvimento 
da doença está ligado a predisposição genética e 


