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FISIOTERAPIA - Artrite Reumatóide
Em Portugal existem cerca de 40.000 doentes
diagnosticados com Artrite Reumatóide - doença
inflamatória crónica que pode limitar os movimentos diários
dos doentes, em actividades diárias como vestir, calçar,
escrever.
A Artrite Reumatóide é uma doença reumática inflamatória
crónica de etiologia desconhecida, pode surgir em todas as
idades e apresenta, como manifestação predominante, o
envolvimento repetido e habitualmente crónico das
estruturas articulares e periarticulares. No entanto, pode
também afectar o tecido conjuntivo em qualquer parte do
organismo e originar as mais variadas manifestações
sistémicas.
Quando não tratada de forma precoce e correcta, esta
doença tem um grande impacto na funcionalidade do
indivíduo, trazendo graves consequências para a sua vida
quer pessoal, quer profissional.
A causa desta doença não é conhecida, poderá tratar-se
de um agente externo, um vírus ou um agente interno. Por
uma razão desconhecida, o organismo deixa de reconhecer
a articulação como sua e reage contra ela – reacção
auto-imune. Outra hipótese será não haver agressão, mas
uma reacção inflamatória que aparece sem razão, depois de
uma desregulação inexplicada do organismo.
Factores de risco
- Género: As mulheres são frequentemente mais
afectadas (quatro mulheres para um homem).
- Idade: Por norma surge nos adultos jovens e em
mulheres pós-menopáusicas.
- Historial de doença e vacinação: Esporadicamente,
surgem casos de artrite depois de infecções por
parvovírus e vírus da rubéola ou vacinações para a
rubéola, tétano, hepatite B e influenza.

-

Rigidez matinal superior a trinta minutos;
Simetria do envolvimento articular.

Não basta fazer exames laboratoriais e radiografias para
estabelecer o diagnóstico. É necessário realizar outros
exames,
como
a
cintigrafia,
a
ultrassonografia e a
ressonância magnética
nuclear, pois são estes
que revelam sinovite
(inflamação
da
membrana sinovial) ao
termo
de
apenas
algumas semanas.
Tratamento
Nos últimos 15 anos, o tratamento da artrite reumatóide
evoluiu significativamente, em consequência da avaliação
da actividade inflamatória, do conhecimento dos factores de
pior prognóstico, do uso precoce de fármacos
anti-reumáticos de acção lenta, do aparecimento de
terapêutica combinada e, mais recentemente, da terapêutica
biológica.
Os doentes com artrite reumatóide devem
acompanhados por um médico reumatologista.

Para além disso, tem sido demonstrado que a actividade
física deve fazer parte do tratamento da artrite reumatóide,
uma vez que tem vários benefícios ao nível do controlo de
sintomas, nomeadamente na gestão da dor e da inflamação,
bem como na melhoria da mobilidade, tendo
consequentemente impacto sobre a qualidade de vida dos
doentes, contribuindo para a promoção do seu bem-estar
físico e emocional. É recomendada a realização de
exercícios moderados, no mínimo 30 minutos diários.

Sintomas
- Dor articular;
- Inflamação articular;
- Rigidez articular matinal (sensação de movimentos
“presos”);
- Febre;
- Fadiga.
Diagnóstico
O diagnóstico precoce é feito com base na verificação de:
- Tumefacção de três ou mais articulações;
- Envolvimento das articulações metacarpofalângicas
e/ou metatarsofalângicas;
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AUTISMO - Dia Mundial da Consciencialização do
Autismo
Este dia é mundialmente celebrado a 2 de Abril e foi
estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU),
em 2007.
A data é assinalada pela iniciativa Light it up Blue (“ilumine
a azul” ou “acenda uma luz azul”) do projecto Autism
Speaks, cujo objectivo consiste em que, em todo o mundo,
sejam iluminados a azul o maior número possível de
museus, monumentos e edifícios públicos ou com valor
relevante.
Desde os anos 90 que a incidência de autismo tem vindo a
aumentar em todo o mundo, atingindo actualmente cerca de
60 em cada 10.000 crianças. Desconhece-se, no entanto, a
razão para este facto.
Em Portugal, estima-se que o autismo afete cerca de 1 em
cada 1000 crianças em idade escolar, com um valor um
pouco mais elevado nos Açores (1,56/ 1000) do que no
Continente (0,92/1000) e com predomínio no sexo
masculino.
O autismo é uma perturbação do desenvolvimento que
habitualmente se inicia nos primeiros três anos de vida. A
maioria das crianças autistas assemelha-se às outras
crianças mas exibem um comportamento diferente,
realizando atividades estranhas e incompreensíveis.
Nas formas menos graves de autismo, as crianças falam e
exibem capacidades intelectuais embora apresentem
perturbações sociais e comportamentais.

criança, das suas competências sociais, verbais e
comportamentais, e no modo como elas evoluem ao longo
do tempo.
No momento atual baseia-se na presença de um conjunto
de critérios definidos pela Associação Americana de
Psiquiatria e que abrangem as áreas sociais, da
comunicação e do comportamento. Existem testes de
desenvolvimento que cobrem áreas como a linguagem, a
fala, o nível de desenvolvimento e os aspetos
comportamentais e sociais.
Alguns comportamentos podem indiciar a presença de
autismo, como por exemplo:
●
Dificuldades no estabelecimento de contacto visual;
●
Dificuldade em fazer amizades e em partilhar
emoções;
●
Insensibilidade face aos sentimentos dos outros;
●
Atraso na fala, incapacidade em iniciar ou manter
uma conversação, repetição de palavras ou verbos sem
entender o seu significado;
●
Interesse anormal em objetos ou tópicos;
●
Comportamentos repetitivos e/ou comportamento
perturbado quando a sua rotina é alterada.
O diagnóstico é habitualmente realizado antes dos 3 anos,
pela presença de atrasos óbvios na linguagem e na
interação social. Quanto mais precoce o diagnóstico
maiores as probabilidades de melhorar a linguagem e o
comportamento da criança.

Causas
●
Anomalias na estrutura ou na função do cérebro;
●
Crianças portadoras de algumas síndromes
genéticas;
●
Hereditariedade;
●
Problemas/complicações na gravidez e/ou parto;
●
Infeções virais;
●
Desequilíbrios metabólicos;
●
Exposição a substâncias químicas (como metais
pesados).
Como se manifesta?
As alterações comportamentais típicas do autismo podem
ser ou não aparentes na infância (18 a 24 meses), mas são
de um modo geral mais evidentes entre os 2 e os 6 anos.
Diagnóstico

SABIA QUE…
… dormir bem é fundamental para a nossa saúde psíquica,
emocional e cognitiva?!
A privação ou as patologias do sono aumentam o stress e
o risco de ansiedade e depressão, e tem reflexos na
concentração e no raciocínio. Pode também estar na origem
de outra patologias.
Para uma vida equilibrada, é essencial um sono tranquilo e
reparador, que ronda as 7 a 9 horas no adulto.

Visite-nos e sinta-se bem!

O diagnóstico do autismo é difícil e não existe um teste
específico. Como tal, o mesmo assenta na observação da

ALMADA

-

ESTORIL

-

OLHÃO

