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SUPERAÇÃO 
COMO PARTE DO COTIDIANO 

O cotidiano de Priscila Tor-
res, 38, era igual ao de milhões 
de brasileiros até completar 
26 anos, idade em que foi diag-
nosticada com artrite reuma-
toide. À época, a vida da então 
técnica de enfermagem passou 
por uma reviravolta. “Eu esta-
va acostumada a lidar com a 
dor, mas não era a minha, era 
a de outra pessoa. De repente, 
eu passei a lidar com a dor em 
mim. É uma experiência mui-
to ruim, pois ninguém nasceu 
para viver com dor”, elucida.

De uma hora para outra, 
os mecanismos de defesa do 
organismo de Priscila pas-
saram a atuar de forma con-
trária, atacando as células de 
defesa. É assim que doenças 
autoimunes, como a artrite 
reumatoide, manifestam-se. 
O dia a dia é duramente afeta-
do. Atividades básicas, como 
escovar os dentes, pentear 
os cabelos ou vestir a roupa, 
tornam-se desafios. “Muitas 
pessoas fazem naturalmente 
esses movimentos pela ma-
nhã sem perceber que eles 
são fundamentais. Em alguém 
com a artrite em atividade, 
isso não é possível”, explica.

A rotina de trabalho na en-
fermagem foi duramente afe-
tada pelo diagnóstico. Priscila 
teve de abandonar a profissão 
e ir em busca de outros ca-
minhos que possibilitassem a 
convivência com a rotina de 
tratamento. O mesmo ocor-
reu com a publicitária Rafael-
la Botelho, 33, que descobriu 
a doença ainda mais jovem, 
aos 19 anos. “No começo, eu 
nem sabia o que pensar. Fi-
quei com muito medo de que 
a minha vida pudesse acabar”, 
lembra. A jovem precisou de 
auxílio psicológico para lidar 
com as drásticas mudanças. 
Foi quando começou a enten-
der que a rotina workaholic 
não seria mais uma verdade 
em sua vida.

As experiências profissio-
nais, especializações e MBAs 
no currículo de nada adianta-
ram para os recrutadores. Ra-
faella conta que a doença tor-
nou-se “visível” aos olhos da 
sociedade, pois um dos joelhos 
passou a não ter mais os movi-
mentos de antes. Ela conta que 
isso chegou a ser questionado 
por muitos avaliadores em en-
trevistas de emprego. Cansada 
de esperar por retornos que 
não chegavam, optou por es-
tudar para concursos públicos 
há um ano. “Foi a minha saída 
para ser avaliada pela minha 
inteligência, e não pela forma 
como eu ando”, avalia.

Rafaella conta que ape-
nas pacientes que já possuem 

alguma deformidade conse-
guem aposentadoria pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), algo que ela tentou, 
mas não obteve. A compra de 
veículo com isenção também 
foi negada mais de uma vez. 
Para além desses desafios, a 
publicitária elenca dificulda-
des enfrentadas em outros 
âmbitos, principalmente no 
social. Ela já perdeu as con-
tas de quantas vezes precisou 
explicar que possui a doença 
ao estacionar o carro na vaga 
para deficientes.

Após duas operações nos 
joelhos e uma série de ba-
talhas contra o preconceito, 
Rafaella mantém uma rotina 
de autocuidado que tem fa-
cilitado a convivência com a 
artrite reumatoide. Acompa-
nhamento psicológico, mus-
culação com a ajuda de um 
personal trainer, meditações, 
chás e adesão ao tratamento 
medicamentoso têm aliviado 
as crises e tornado o cotidiano 
da publicitária mais ameno.

Para ajudar na divulgação 
desses cuidados necessários, 
Priscila resolveu até passar in-
formações sobre doenças crô-
nicas ao público em geral por 
meio do blog “artritereuma-
toide.blog.br”, que recebe mais 
de 300 mil visitas por mês. No 
endereço eletrônico, ela divul-
ga notícias sobre o assunto. 
Além disso, a agora jornalista 
também preside o grupo En-
contrAR, que reúne pessoas 
com doenças crônicas em en-
contros presenciais. “Apesar 
da artrite reumatoide, a vida 
segue. O diagnóstico não é 
ameaça, é apenas uma vírgula. 
A vida continua e existe pos-
sibilidade de ter qualidade de 
vida”, avalia.
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| ARTRITE REUMATOIDE | Priscila Torres e Rafaela Botelho fazem 

parte do grupo de 1% da população mundial com artrite reumatoide, 

doença que causou mudanças drásticas na forma de lidarem com a vida 

TATIANA FORTES

RAFAELLA BOTELHO faz atividades 
físicas como parte do tratamento 

contra a artrite reumatoide 

NÚMEROS 
20 mi de brasileiros 
são afetados por 
doenças reumáticas, 
segundo estimativas 
da Sociedade 
Brasileira de 
Reumatologia (SBR).

1% da população 
mundial possui 
artrite reumatoide, 
de acordo com a 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

1.600 é a quantidade 
de reumatologistas 
membros – que 
são treinados a 
diagnosticar e tratar 
doenças reumáticas, 
incluindo artrite 
reumatoide – da SBR.



EVENTO
Fortaleza 
sediará, a partir 
da próxima 
quarta-feira, o 
36º Congresso 
Brasileiro de 
Reumatologia 
– SBR 2019. 
O encontro 
ocorrerá entre 
os dias 4 e 7 
de setembro 
no Centro de 
Eventos do 
Ceará. O SBR 
2019 marca 
os 70 anos 
da Sociedade 
Brasileira de 
Reumatologia.



APLICATIVO

A SBR também 
desenvolveu 
o aplicativo 
@Repare, 
que tem 
por objetivo 
contribuir 
para a 
conscientização 
e adesão de 
pacientes ao 
tratamento 
de doenças 
reumáticas.



ETAPAS E DIAGNÓSTICO DA DOENÇA 

A artrite reumatoide 
pode se manifestar 
em quatro diferentes 
estágios, a depender 
do nível do tratamento: 
baixa atividade, atividade 
moderada, atividade 
intensa ou remissão 
(quando não há nenhum 
sinal de atividade daw 
doença). Para identificar 
em qual estágio o 
paciente se encontra, 
são usados Índices 
Compostos de Atividade 
da Doença (Icad).

“Eles levam em 
consideração vários 
parâmetros, como 
número de articulações 
dolorosas, número de 
articulações inchadas, 
exames complementares 
que avaliam a atividade 
inflamatória e também 
avaliações subjetivas do 
médico e do paciente”, 
explica Lícia Mota, 
coordenadora científica 
da Comissão de 
Artrite Reumatoide da 
Sociedade Brasileira de 
Reumatologia (SBR).

Uma vez que as principais 
características da doença 
são dores e inchaços 
articulares, o diagnóstico 
da doença é clínico, a 
partir do conhecimento 
da história clínica e do 
exame físico. Porém, a 
certeza pode vir a partir de 
exames complementares 
para avaliar o nível e as 
consequências dessa 
inflamação.

Segundo Lícia, podem 
ser solicitados exames 
de sangue que podem 
indicar anemia associada, 
anticorpos característicos 
da doença e sorologias 
para afastar hipóteses 
como Hepatite B ou C 
e HIV, que apresentam 
manifestações 
semelhantes. “Também 
usaremos, em 
determinadas situações, 
exames de imagem, que 
incluem radiografias 
comuns, ultrassonografia 
com doppler e, em 
determinadas situações, 
ressonância magnética”, 
explica a médica.


