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Introdução: 

Artrite Reumatóide (AR) é uma doença 
inflamatória crônica sistêmica caracterizada por 
agressōes articulares autoimunes. Pacientes com 
comprometimento pulmonar na AR apresentam 
importante comorbidade e mortalidade Os 
infiltrados intersticiais podem estar presentes entre 
20% a 63% dos pacientes com AR e apresentam 
grande importância devido a sua maior prevalência 
e possibilidade de evolução para fibrose pulmonar 
e insuficiência respiratória. 

Objetivos: 

Relatar um caso de AR em uma paciente em 
investigação para doença pulmonar intersticial e 
buscar associação entre as patologias. 

Métodos:  

Revisão do prontuário e pesquisa bibliográfica em 
bases de dados. 

Relato de Caso: 

• O. M. S., 69 anos, aposentada, natural de Mauá-
SP, paciente em investigação, em outro serviço, 
para doença pulmonar intersticial. 

• Deu entrada no Pronto-Socorro com quadro de 
dispnéia aos pequenos esforços há três meses, 
com piora há uma semana, associada a febre 
intermitente. Introduzido antibioticoterapia.

mailto:lucasbaalmeida@gmail.com


Manifestações Pulmonares  

na Artrite Reumatoide (AR)

Almeida, L.B.1 ; De Geroni, G.T.1 

1 Departamento de Clínica Médica, Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini (HCRN), Mauá, SP, Brasil 

E-mail: lucasbaalmeida@gmail.com

• Queixa: rigidez matinal maior que uma hora. 

• Exame Físico: desvio ulnar, dedo em pescoço de 
cisne, artrite em articulações interfalangeanas 
proximais.  

• Radiografia de mãos e punhos que evidenciaram 
erosões.  

• Fator Reumatóide positivo, VHS aumentado. 

Conclusões: 

A Pneumonia intersticial é uma patologia 
frequentemente associada a AR, sendo um fator de 
pior prognóstico, devido a evolução para fibrose 
pulmonar, podendo evoluir para insuficiência 
respiratória. 
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