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RESUMO

A artrite reumatóide é uma doença inflamatória sistêmica 
crônica que se caracteriza por acometimento das articula-
ções diartrodiais e, com freqüência, outros órgãos. Entre 
as manifestações extra-articulares é importante destacar 
os acometimentos cardíaco, pulmonar, dermatológico e 
neurológico. A mononeurite múltipla é uma das manifes-
tações neurológicas da artrite reumatóide e ocorre como 
conseqüência de uma vasculite reumatóide. O objetivo des-
te estudo foi apresentar um caso de paciente com artrite reu-
matóide com boa evolução após o tratamento.

Descritores: artrite reumatóide, mononeurite múltipla.

SUMMARY

Arthritis rheumatoid is a chronic inflammatory systemic 
disease, characterized by the involvement of  diartrodiais 
articulations, and frequently, other organs. It’s also im-
portant to detach some extra-articulares manifestations, 
like cardiac, pulmonary, dermatological and neurological 
commitment. Mononeuritis multiplex is one of  arthritis 
rheumatoid’s neurological manifestations and it’s a rheu-
matoids vasculitis consequence. On this report, we pres-
ent a case of  arthritis rheumatoids patient who presented 
with mononeuritis multiplex.
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INTRODUÇÃO

A artrite reumatóide é uma poliartrite crônica com evolução 
insidiosa de causa desconhecida. A característica marcante 
desta doença é o desenvolvimento de sinovite persistente que 
acomete mais comumente as articulações periféricas de for-
ma simétrica. O potencial de lesão pode ser bastante diverso, 
variando desde um acometimento oligoarticular até poliar-
trite progressiva com grande comprometimento funcional1. 
Sintomas constitucionais freqüentemente acompanham esta 
doença, incluindo febre, fadiga, perda ponderal, linfadeno-
patia e esplenomegalia1,2.
Os sinais e sintomas da doença articular são dor, edema, 
hipersensibilidade e limitação dos movimentos nas articula-
ções. A dor é agravada pelo movimento e vem acompanhada 
por rigidez matinal, prolongando-se por mais de uma hora 
de duração. As articulações mais acometidas são as inter-
falângicas proximais e as metacarpofalângicas1,2.
Dentre as manifestações extra-articulares, destacam-se as 
cutâneas, oftalmológicas, cardíacas, pulmonares e neuro-
lógicas. O comprometimento neurológico pode ser carac-
terizado por neuropatias periféricas compressivas e pela 
vasculite reumatóide da vasa nervorum, podendo originar a 
mononeurite múltipla, com perda sensitiva difusa em uma 
ou mais extremidades, levando à queda do punho ou do pé2. 
As manifestações extra-articulares são geralmente observa-
das em pacientes com altos títulos de auto-anticorpos contra 
o componente Fc da imunoglobulina G, ou seja, os fatores 
reumatóides3.
O objetivo deste estudo foi apresentar um caso de paciente 
com artrite reumatóide com boa evolução após o tratamento.

 
RELATO DO CASO

Paciente do sexo feminino, 51 anos, branca, costureira, 
moradora de Campo Novo em Campos dos Goytaca-
zes, portadora de artrite reumatóide em tratamento com 
metotrexate e prednisona foi internada com quadro de 
descompensação cardiopulmonar. Iniciou com quadro 
de dormência crural e depois nas mãos, que evoluiu com 
sensação de queimação e diminuição da sensibilidade na 
região plantar dos pés e dificuldade de apreensão de ob-
jetos com a mão direita. Após três dias do início desses 
sintomas apresentou paresia no membro superior direito 
com evolução para queda do punho do mesmo lado (Fi-
gura 1). Concomitantemente, apresentou episódios de 
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febre (38º C), mialgia generalizada e anorexia. Referiu ema-
grecimento de 28 kg em 6 meses. Negou outras alterações. 
Há nove anos foi submetida à cirurgia de hérnia de disco. 

Figura 1 – Queda do Punho 

Referiu hipertensão arterial e diabetes mellitus em tratamento 
com captopril, glibenclamida e metformina, havia aproxima-
damente seis anos. A mãe hipertensa e diabética, pai e irmãos 
saudáveis. Negou tabagismo, etilismo ou uso de drogas.
Ao exame físico constatou-se estado geral regular, emagre-
cida, lúcida, orientada, anictérica, acianótica, pouco disp-
néica, hipocorada +/4+, desidratada, apirética, sem linfa-
denomegalias.
Aparelho cardiovascular: RCR 2T BNF, pressão arterial = 
120 x 70 mmHg, freqüência cardíaca = 70 bpm. À ausculta 
pulmonar constatou-se murmúrio vesicular audível bilate-
ralmente com estertoração crepitante em ambas as bases.
Abdômen flácido, indolor à palpação superficial e profun-
da, sem visceromegalias. Ao exame neurológico observou-se 
déficit motor na mão direita, pé direito e nas pernas, apre-
sentando queda do punho (Figura 1) e desvio ulnar dos de-
dos (Figura 2). Apresentou diminuição da sensibilidade na 
região plantar de ambos os pés. Reflexos profundos diminuí-
dos (Patelar e Aquileu). Exame das articulações com presen-
ça de sinais flogísticos dos joelhos (Figura 3). Os membros 
inferiores sem edema e com pulsos periféricos palpáveis.

Figura 2 – Desvio Ulnar na Mão Direita

Figura 3 – Presença de Sinais Flogísticos nas Articulações 
dos Joelhos

Os exames laboratoriais demonstravam leucócitos: 10.600/
uL, hemácias: 3.940 M/uL, hemoglobina: 10,2 g/dL, he-
matócrito: 31,5%, plaquetas: 306.000/uL, FAN: negativo; 
VHS: 105 mm/h; mucoproteína: 6,5 mg/dL, fator reumatói-
de (látex): 2.356 UI/mL, Waaler Rose: reagente 1/512, PCR: 
10,16 mg/dL, C – ANCA: negativo, P – ANCA: negativo, 
glicose: 89 mg/dL, uréia: 37,2 mg/dL, creatinina: 0,6 mg/
dL, TGO: 17 U/l; TGP:44 U/l; fosfatase alcalina: 66 U/l.
Na radiografia de tórax apresentava transparência pulmo-
nar normal, aumento de área cardíaca, derrame pleural à 
esquerda (obstrução do seio costo-frênico esquerdo). Ele-
trocardiograma com hipertrofia de ventrículo esquerdo, hi-
pertrofia de átrio esquerdo, taquicardia sinusal, distúrbio 
de repolarização da parede ântero-septal. Ecocardiograma: 
ventrículo esquerdo com dimensões aumentadas e função 
contrátil global gravemente diminuída. Derrame pericárdi-
co moderado.
Eletroneuromiografia: polineuropatia periférica assimétri-
ca, difusa, adquirida, sensitiva e motora (de predomínio 
sensitivo), tipos mielínica e axonal, acometendo os nervos 
dos quatro segmentos, mais intensamente dos membros in-
feriores. 

DISCUSSÃO

No caso relatado a paciente apresentava diagnóstico de ar-
trite reumatóide, em tratamento há um ano e seis meses. 
Foi admitida no serviço de Clínica Médica do Hospital dos 
Plantadores de Cana apresentando quadro de descompen-
sação cardíaca e pulmonar iniciada há 30 dias. 
De acordo com a literatura, as manifestações pleuro-pul-
monares na artrite reumatóide são mais comuns em ho-
mens e incluem doença pleural, fibrose intersticial, nódulos 
pulmonares e arterite4. A cardiopatia atribuída ao processo 
reumatóide é rara, ocorrendo mais comumente pericardi-
te assintomática5. No presente caso, a paciente apresentou 
derrame pleural e derrame pericárdico confirmados pela 
radiografia de tórax e pelo ecocardiograma.
Após a estabilização deste quadro a paciente desenvol-
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veu sintomas de mononeurite múltipla, que se caracteriza 
por acometimento de diferentes nervos com evolução e 
graus variáveis. A mononeurite múltipla é uma síndrome 
caracterizada pelo acometimento assimétrico dos nervos 
periféricos6. A neuropatia é do tipo sensitivo-motora apre-
sentando-se com parestesias, hipoestesias e diminuição da 
força muscular7. O diagnóstico deve ser confirmado com 
base em achados clínicos e pela eletroneuromiografia8. Esta 
síndrome pode ser manifestação de diversas entidades clí-
nicas, como diabetes, hanseníase, artrite reumatóide, lúpus 
eritematoso sistêmico, alcoolismo ou fazer parte do quadro 
de vasculite sistêmica, como poliarterite nodosa, poliangi-
íte microscópica, granulomatose de Wegener, síndrome de 
Churg-Strauss8,9. O diagnóstico de mononeurite foi estabe-
lecido com base nos dados clínicos, exame físico e eletro-
neuromiografia.
O tratamento instituído durante a internação constituiu-
se de fármacos para controlar as manifestações cardíacas 
(digital, diurético, inibidor da enzima conversora de an-
giotensina e bloqueador adrenérgico) e para controlar a 
evolução dos sintomas (aumento da dose de corticóide, 
metotrexato e gabapentina) durante 30 dias. O metotrexato 
é enquadrado na classe de anti-reumáticos modificadores 
da doença (ARMD) e é considerado eficaz para a melhora 
clínica e freqüentemente diminui as evidências sorológicas 
da doença como o fator reumatóide, a proteína C reativa 
e o VHS10,11. Os seus efeitos tóxicos mais comuns são des-
conforto gastrintestinal, ulceração oral e anormalidades 
da função hepática. Os glicocorticóides constituem trata-
mento útil para controlar os sintomas e para acelerar na 
terapia com os ARMD. A gabapentina é um anticonvulsi-
vante de nova geração que aumenta os níveis de ácido ga-
ma-aminobutírico no cérebro e possui efeito comprovado 
para auxiliar o tratamento da dor neuropática10,11. Com a 
remissão dos sintomas a paciente recebeu alta hospitalar 
em 30 dias.
Em caráter ambulatorial continuou em uso dos medicamen-
tos descritos, mantendo-se o metotrexato e a gabapentina, 
entretanto com redução da dose de corticóide. Passados 
três meses a paciente evoluiu bem, com ganho ponderal de 
7 kg, mantendo apenas um quadro de parestesia na região 
plantar e nas mãos. Houve diminuição das evidências soro-
lógicas da doença.

CONCLUSÃO

No caso apresentado é importante chamar a atenção para 
uma complicação grave da artrite reumatóide que é a mo-
noneurite múltipla. Por ser a mononeurite uma complica-
ção incapacitante destaca-se também a importância de um 
diagnóstico bem feito, através de exame clínico, neurológi-
co e eletroneuromiografia. 
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