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”Quando você tiver um limão, faça uma limonada. Isso é o que um 

grande educador faz. Mas um tolo faz exatamente o contrário. Se a 

vida lhe deu um limão, renuncia e diz: Estou derrotado. É o destino. 

Não tive sorte. Depois, põe-se a queixar-se amargamente do 

mundo e entrega-se a uma orgia de autopiedade. 

O homem sensato, porém, ao receber um limão, diz:

Que lição posso tirar desse infortúnio? Como poderei melhorar 

minha situação? Como poderei transformar este limão numa 

limonada?”

- Dale Carnegie

Não permita que a artrite seja o limão da sua vida.                                                                         
EncontrAR a vida após a artrite reumatoide                                                                                      te ajudará a 
fazer a sua limonada. 
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Prefácio

Dr. Thiago Bitar Moraes Barros
Médico e paciente

A artrite reumatoide é uma doença de impacto mundial. 
Cerca de 1% da população mundial é acometida pela doença.

No Brasil, assim como no resto do mundo, a maior parte 
dos diagnósticos ocorre no sexo feminino em torno da 4ª 
década de vida.

Todo ano, milhares de pessoas recebem o diagnóstico de 
artrite reumatoide. No momento do diagnóstico, o impacto 
emocional sobre o paciente e seus familiares é intenso. 

A maior parte dos pacientes faz acompanhamento pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou pelo convênio. Em ambos os 
setores os pacientes encontram dificuldade em agendamento 
de consultas e de exames em tempo hábil.

Conforme mostra a pesquisa apresentada nessa obra, o 
tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico efetivo é 
maior do que deveria ser. Com o atraso do tratamento, torna-
se mais difícil de se obter o controle pleno da doença e 
aumen-tam as chances de desenvolvimento de sequelas 
irreversíveis.

Marcos




O fornecimento dos medicamentos pelo SUS, incluindo 
os medicamentos de alto custo é deficitário. Ocorrem faltas 
e atrasos no fornecimento dos medicamentos 
seja por problemas de compra ou de distribuição. Esse é 
mais um fator que dificulta o manejo do paciente 
reumatológico no cenário brasileiro.

A dificuldade de acompanhamento multidisciplinar é 
in-tensa. Dificilmente o paciente portador de artrite 
reumatoide consegue consultas com fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e psicólogos. Profissionais tão 
importantes no mane-jo da doença são raridades no SUS e 
no setor de convênios.

Dessa forma, temos altas taxas de pacientes afastados de 
suas atividades laborais (com necessidade de recebimento de 
auxílio por parte do governo) e um grande número de desem-
pregados que enfrentam muitos preconceitos no mercado de 
trabalho. Notamos também muitos pacientes com limitações 
físicas e dificuldade de mobilização, com dor praticamente 
diária e dificuldade de ter uma vida relativamente normal.

Para garantir o adequado diagnóstico e tratamento dos 
pacientes portadores de artrite reumatoide, ainda temos     
muito           a          melhorar.           É necessário garantir o diagnóstico  
precoce da doença, ininterrupto e com acompanhamento de 
equipe multidisciplinar. Enquanto isso não ocorrer, encon-
traremos altas taxas de morbimortalidades.  

     Este livro, escrito pela Priscila Torres, profissional da área 
da saúde e paciente, pessoa engajada na luta dos direitos dos 
pacientes reumatológicos é ferramenta fundamental para 
todo paciente portador de artrite reumatoide.

Leitura obrigatória que servirá como guia para quem está 
iniciando ou no meio do seu tratamento. 

Marcos
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Introdução

A artrite reumatoide é uma doença crônica, com impacto 
em  todos os aspectos da vida, pessoal, familiar e profissional 
das pessoas acometidas. Ela chega trazendo dúvidas, 
ansie-dades e medo. O futuro pode se tornar incertos, e os 
dias;  re-pleto de dores e limitações.

Uma das dificuldades em conviver com a doença encontra-se 
na falta de informação sobre como realizar o trata-
mento, lidar com as situações diárias e garantir seus direitos 
fundamentais.Os direitos das pessoas com artrite existem, 
porém ele não socorre aos que dormem. É preciso 
entender os cami-nhos para conquistar esses direitos. 

A imprensa disponibiliza pouco espaço para falar de uma 
doença que potencialmente não mata logo, não existe apelo 
midiático como;  no caso do “câncer”. 

No entanto a artrite reumatoide maltrata e leva à 
perda de funcionalidade precoce, sendo  fundamental o 
diagnóstico precoce,  o tratamento adequado e a busca pelos 
direitos de acesso ao tratamento, aos estudos e sobretudo à 
vida.



      A informação muda o destino de uma pessoa com AR, 
ajuda na melhor aceitação, amplia a adesão ao tratamento e 
promove o adequado autocuidado, resguardando a qualidade 
de vida da pessoa com AR. 

Inspirado no Blog Artrite Reumatoide (www.artritereu-
matoide.blog.br), no qual esta autora criou em 2006, ano em 
que foi diagnosticada com a doença e observou que a princi-
pal dificuldade do brasileiro estava na dificuldade de acesso 
às informações sobre como vivem, e devem viver as pessoas 
com artrite reumatoide no Brasil. 

Hoje o Blog Artrite Reumatoide têm mais de três milhões 
de visitantes únicos, com  2.873 páginas publicadas e traz a 
narrativa de 580 histórias de pessoas que convivem com a do-
ença. Com informações e registros da evidência de vida real. 

Com base nessa experiência, esse livro apresenta perfis 
de pessoas que convivem com artrite reumatoide e outras 
formas de artrite, expondo os resultados de uma pes-quisa 
qualitativa sobre a evidência do paciente, informações sobre 
a doença, diagnóstico, tratamento medicamentoso, mul-
tidisciplinar e os caminhos para aquisição de seus direitos.

Espero que assim como o Blog Artrite Reumatoide, esse 
livro possa ajudar as pessoas a tomar consciência da realida-
de da doença, compartilhando com seu reumatologista e 
pro-fissionais da equipe multiprofissional as melhores decisões 
e praticando atividades proativas do auto cuidado e defesa 
de seus direitos. 

Que todos possam se beneficiar da informação contida 
nesse livro, para preservar e garantir qualidade de vida além 
da artrite reumatoide.
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O planejamento dessa obra contou com uma ampla pes-
quisa realizada por meio do Blog Artrite Reumatoide, com da-
dos coletados entre os anos de 2013 a 2017, por formulário 
eletrônico utilizando o Google Docs. Composta por 
perguntas sobre a identi f i cação do per f i l do paciente, sua ex-
periência com o tratamento medicamentoso, multidisciplinar e 
o acesso a saúde. A análise dos dados coletados foram a base
para o desenvolvimento do conteúdo desse livro.

Até a data de 10 de março de 2017, foram obtidas 6.281 
respostas, sendo 90,4% registradas por pessoas do sexo fe-
minino e 88% enviadas pelo próprio paciente, com faixa 
etária entre 30 a 40 anos, evidenciando que a artrite reu-
matoide é uma doença de prevalência feminina e manifes-
tação frequente na idade adulta. Do total de respondentes, 
4.555 pessoas convivem com algum tipo de artrite (73% 
deles com artrite reumatoide, os demais com artrite 
idio-pática juvenil e artrite psoriásica).

Capítulo 1

Evidência do paciente

“Pesquisa revela como vivem os brasi-
leiros com artrite, de que forma estão 
gerenciando sua doença e suas neces-
sidades de informação e políticas pú-
blicas adequadas.”



18

EncontrAR: a vida após a artrite reumatoide

 O Brasil tem carência de médicos reumatologista, os 
profissionais concentram-se nas regiões Sudeste e Sul, ocor-
rendo carência nas regiões Norte e Nordeste. A localização 
dos participantes concentrou-se na região Sudeste com 64% 
das respostas, contra 14% no Nordeste, 7% no centro-oeste 
e apenas 4% no Norte. Os dados demográficos sofrem 
influência da disponibilidade de acesso à internet, que cla-
ramente é menor nas regiões mais afastadas dos grandes 
centros metropolitanos. 

A artrite reumatoide é uma doença crônica, e o diagnóstico 
precoce é importante para instituir o tratamento dentro da 
chamada “janela de oportunidade”, que ocorre nos primeiros 
meses de manifestação da doença. Apenas 29% deles rece-
beram o diagnóstico nos primeiros seis meses do início dos 
sintomas, 30% receberam o diagnóstico entre seis meses e 
um ano. O total de 25% dos respondentes convivem com a 
AR há mais de dez anos. 

O Brasil possui desde 1991 a Lei de Cotas que prevê o 
acesso ao emprego para as pessoas com deficiência, é 
comum as empresas alegarem dificuldade de 
contratar empregados com maiores níveis de 
escolaridade, configurando uma oportunidade para as 
pessoas com AR que podem ser enquadradas como pessoas 
com deficiência por mobilidade reduzida. No entanto, as 
pessoas com AR possuem maiores níveis de escolaridade, 
37,8% dos respondentes possuem ensino superior 
completo. Condições adequadas de empregabilidade 
devem garantir o acesso a um direito fundamental para 
essas pessoas. 

A pesquisa revela que 30% das pessoas com AR enfrentam 
problemas com pedidos de afastamento do trabalho, 19% es-
tão desempregadas e apenas 42% encontram-se trabalhando. 
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Priscila Torres

No acesso ao tratamento de saúde as respostas apontam 
que 30% recebem tratamento pelo plano de saúde, percen-
tual equiparado aos 42% empregados. 50% deles utilizam o 
SUS e plano de saúde juntos, sendo comum a retirada de 
medicamentos por meio do SUS, pois 54% deles recebem 
medicamentos nas farmácias de alto custo. 

O tratamento multidisciplinar apresenta baixa adesão, 
70% dos respondentes não realizam fisioterapia, apenas 4% 
conseguem sessões pelo SUS, e 35% não realizam atividade 
física. A prática de atividade física é fundamental para a ma-
nutenção da mobilidade articular e ganho de força muscular, 
pois em momentos de crise o músculo fortalecido oferece 
suporte articular, mantendo e preservando a mobilidade. Es-
tudos comprovam ainda a eficácia da atividade física como 
estimulante anti-inflamatório.

A terapia ocupacional é a especialidade com menor ade-
são, 91% deles não realizam terapia ocupacional, relatam 
desconhecimento da especialidade e sua importância no tra-
tamento. 57% não utilizam órtese para proteção e correção 
articular. 34% nunca ouviram falar sobre órtese e desconhe-
cem esse importante suporte ao tratamento.

A baixa adesão também é encontrada na psicoterapia, 
seja ela em grupo ou individual, 66 % das pessoas não fazem 
acompanhamento com psicoterapeuta, 11% já realizaram 
psicoterapia e retornam sempre que precisam, 10% mantém 
acompanhamento psicológico, 5% aguardam uma vaga no 
SUS, 3% não gostam de ir ao psicólogo e não querem falar 
sobre o assunto. 

A participação na evolução da ciência e contribuição 
para a chegada de novos medicamentos, conta com a pouca 
adesão desses pacientes, 80% deles não participam de pesquisa 
clínica, 

Marcos


Marcos
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10% nunca ouviram falar e apenas 8% são voluntários em pes-
quisas vigentes. Fatalmente ainda existe o mito de que 
participar de pesquisa é ser “cobaia”. 

A dor é um sinal vital e nunca deve ser entendida como 
“normal” ou “aceitável”. Os respondentes fazem uso de 
analgésicos e antiinflamatórios de forma indiscriminada. 
63% utilizam antiinflamatórios continuamente, 35% usam 
analgésicos diariamente e 26% fazem uso de analgésicos 
opioides (controlados). Apenas 23% deles usam medicamen-
tos sintomáticos seguindo rigorosamente a prescrição médi-
ca, demonstrando o perfil da automedicação, enfatizada 
por uma visível atividade da doença inflamatória, que pode 
estar sendo inadequadamente tratada. 

O tratamento dessas pessoas acontece com 55% 
utilizando DMARDs sintéticos de primeira linha, 52% com 
uso diário e contínuo de anti-inflamatórios, 43% também 
as-sociam ao uso de analgésicos. 47% declaram utilizar o 
corticoide e 27% fazem uso de medicamentos 
imunobiológicos. 

Limitações físicas com consequente diminuição da 
mobilidade fazem parte do cotidiano de 59% deles, que 
decla-ram ter mobilidade reduzida, com impacto para a 
realização das atividades de vida diária e laborativas. Outros 
46% desses respondentes relatam limitações físicas 
transitórias, relacionadas com os períodos de atividade da 
doença. 

Por meio dessa pesquisa é possível analisar a evidência 
do paciente com AR e suas necessidades de acesso à 
informação clara, em linguagem acessível e com riqueza 
de detalhes como forma de promoção da autonomia e da 
defesa de seus direitos como paciente.

Marcos
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Priscila Torres

  Para contemplar essas necessidades, esse livro s e g u e  o  
f o r m a t o  d e  um guia para a pessoa e a família que 
convive com artrite reumatoide e outras artrites no Brasil. 

Marcos
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Capítulo 2 

Dor compartilhada é 
dor diminuída

“O diagnóstico da artrite reumatoide chega como uma 
ameaça ao destino,  a  v i d a  p a r e c e  a c a b a r  e m  d o r  
e  l i m i t a ç ã o .  S e  reencontrar nessa nova jornada é um 
desafio que pode ser superado com disciplina e apoio 
mútuo.”

Priscila Torres, 36 anos, com seu filho, Tiago Torres 
Stanis. Diagnosticada aos 26.
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