
RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A apresentação clínica 
de artrite aguda na emergência é frequente e seu diagnóstico 
etiológico é desafiador, tendo uma gama de possíveis diag-
nósticos. A correta avaliação da causa precipitante do sin-
toma é de extrema importância para orientar o tratamento 
adequado, minimizando as complicações. O objetivo deste 
estudo foi auxiliar o médico emergencista, no atendimento 
de pacientes adultos com quadro clínico de artrite aguda, 
em articulação nativa.
CONTEÚDO: Artigos publicados entre 1970 e 2009, fo-
ram selecionados no banco de dados do MedLine através 
das palavras-chave: monoartrite e emergência, assim como 
diretrizes internacionais foram buscadas no link http: su-
msearch.uthsca.edu. Adicionalmente, referências destes 
artigos, capítulos de livros e artigos históricos foram ava-
liados.
CONCLUSÃO: A artrite aguda é uma situação de emer-
gência clínica, associada à fatores precipitantes e etiologias 
diversas. O correto atendimento, assim como o diagnóstico 
etiológico, assegura a recuperação e melhoria dos pacien-
tes. Entre as etiologias de artrite aguda, deve-se salientar a 
importância da artrite infecciosa, devido suas complicações 
e sequelas, caso não seja instituído tratamento adequado.
Descritores: Emergência, Monoartrite. 
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SUMMARY 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The clinical presen-
tation of arthritis in the acute emergency is common, with 
a range of possible diagnoses. The correct evaluation of the 
basic causes of the symptom is very important to guide the 
appropriate treatment, minimizing complications. We have 
with this article in order to guide the emergency room phy-
sician in the care of adult patients with clinical diagnosis of 
acute arthritis in joint native.
CONTENTS: Articles published from 1970 to 2009 were se-
lected in the MedLine database, using the keywords mono-
arthritis and emergencies in the MedLine database as well as 
search for international guidelines in http://sumsearch.uthscsa.
edu.All available references from there articles, book chapters 
and historical review articles were considered to this review. 
CONCLUSION: The acute arthritis is an emergency clinic 
and precipitating factors associated with different etiolo-
gies. The correct answer and the diagnosis to ensure the re-
covery and improvement of our patients. Among the causes 
of acute arthritis, we must emphasize the importance of in-
fectious arthritis due its complications and sequela if  treat-
ment is not appropriate.
Keywords: Emergency, Monoarthritis. 

INTRODUÇÃO

A monoartrite aguda (MA) é uma das principais emergências 
reumatológicas, considerada uma apresentação frequente nos 
serviços de emergência, colocando o emergencista frente a um 
quadro potencialmente grave com consequências desastrosas 
para o paciente, quando não tratado de maneira adequada.
Apesar da ampla gama de diagnósticos diferenciais de um 
caso de monoartrite, deve-se sempre ter em mente a possibi-
lidade de um quadro de artrite séptica, devido à sua grande 
morbidade. Os três principais diagnósticos a se considerar 
frente a um quadro de monoartrite aguda são: infecção, do-
ença por deposição de cristais (DDC), principalmente gota 
e pseudogota e trauma (Figura 1).
O diagnóstico precoce e pronto tratamento não só protege 
a articulação de lesão estrutural permanente, pois como a 
artrite séptica é, na maioria dos casos, o resultado de disse-
minação hematogênica de uma área infecciosa distante, seu 
reconhecimento permite o diagnóstico e tratamento opor-
tuno da infecção primária.
O objetivo deste estudo foi auxiliar o médico emergencista, 
no atendimento de pacientes adultos com quadro clínico de 
artrite aguda, em articulação nativa.
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS MONOARTRI-
TES AGUDAS

A anamnese fundamenta o diagnóstico diferencial das MA. A 
história detalhada das características da dor é de vital impor-
tância para o diagnóstico, incluindo a qualidade da dor, fato-
res de exacerbação e remissão, apresentação inicial e duração. 
Inicialmente, a dor intra-articular, deve ser diferenciada da dor 
proveniente da região periarticular, como por exemplo, quadros 
de bursite e tendinite ou erisipela que afete a área articular. Uma 
forma prática de fazer essa diferenciação é quando a movimen-
tação articular encontra-se preservada, com dor à palpação das 
regiões periarticulares, como as bursas e os tendões. 

A mobilidade articular é de extrema importância, pois a 
limitação passiva e ativa da articulação representa um qua-
dro de sinovite articular (inflamação ou infecção) ou altera-
ção estrutural importante. Em contrapartida, quadros pe-
riarticulares como tendinites e bursites, a mobilidade ativa 
pode apresentar-se comprometida, porém com mobilidade 
passiva preservada1. 
O início súbito de artralgia faz pensar em um quadro de 
trauma, enquanto um quadro com evolução gradual e insi-
diosa (de horas a um ou dois dias) deve levantar a suspeita 
de infecção ou DDC. Em casos com evolução de dias a se-
manas os principais diagnósticos são: infecção por mico-
bactérias, fungos, osteoartrose e tumor (Tabela 1). 

Figura 1 – Algoritmo – monoartrite aguda

Tabela 1 - Diagnóstico diferencial das monoartrites

História e Exame Físico Líquido Sinovial Observar
Inflamatórias Infecciosa Dor intensa

Aumento de temperatura
Edema importante
Hiperemia
Dor à movimentação ativa e passiva
Dor não alivia com o repouso

Opaco
Leucócitos (frequentemente > 100.000)
Predomínio de polimorfonucleares 
(>85%)
Gram com identificação de micro-orga-
nismo
Cultura positiva

Pode ocorrer osteo-
mielite concomitante
Cultura pode ser ne-
gativa em casos de 
artrite gonocócica (o 
Gonococo é difícil de 
ser cultivado)

Induzida 
por cristais

Dor intensa
Aumento de temperatura
Edema importante
Hiperemia
Dor à movimentação ativa e passiva
Dor não alivia com o repouso

Translúcido
Leucócitos (1.000 a 75.000)
Frequentemente >50% de polimorfonu-
cleares
Gram sem identificar micro-organismos 
e cultura negativa

Paciente pode ter um 
quadro sobreposto de 
infecção

Não 
inflamatória

Traumática Desconforto ao movimento
Aumento discreto de temperatura
Edema variável
Dor piora com atividade, aliviando ao 
repouso (ativa > passiva)
Histórico de trauma / torção

Transparente ou hemático
Leucócitos < 1000
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Pacientes com histórico de uso de drogas, por via venosa, 
ou infecção recente devem ser investigados exaustivamente 
para uma artrite infecciosa e aqueles que têm um histórico 
prévio de dor aguda e edema (artrite) com remissão espon-
tânea provavelmente são portadores de doença por depósi-
to de cristais.
Outros fatores importantes são: sobrecarga articular (trau-
ma), uso prolongado de corticóide (infecção, osteonecrose), 
presença de diátese hemorrágica ou uso de anticoagulantes 
orais (hemartrose). Pacientes em pós-operatório imediatos 
ou internados por intercorrências clínicas, são mais suscep-
tíveis a DDC e a quadros infecciosos.
Sintomas extra-articulares e sintomas sistêmicos, quando 
presentes, podem ajudar no diagnóstico diferencial. Por 
exemplo, a presença de fadiga, adenopatia, alopecia, ulce-
rações mucosas, xerostomia e xeroftalmia ou psoríase cutâ-
nea, são achados que devem levantar a suspeita de uma 
doença reumática sistêmica.
Embora um quadro de monoartrite aguda envolva uma 
variedade de diagnósticos diferenciais, sua manifestação 
inicial pode estar relacionada a uma doença poliarticular2. 
(Quadro 1).

Quadro 1 - Doenças poliarticulares que podem manifestar-se 
como monoartrite

Artrite reumatóide
Artrite viral
Artrite sarcoidótica
Artrite reativa
Artrite psoriásica
Artrite enteropática

Os sintomas característicos da artrite séptica e DDC são: 
dor intensa, edema, eritema e restrição de mobilidade na 
articulação acometida. Os sintomas gerais podem ser des-
critos por febre e mal estar. A febre está frequentemente 
presente na artrite séptica, podendo estar ausente em al-
guns casos. Pode também estar associada a um ataque agu-
do de gota ou pseudogota, artrite reumatóide, sarcoidose e 
artrite reativa.

Manuseio inicial
Peça fundamental no diagnóstico diferencial de uma mo-
noartrite é a artrocentese diagnóstica (punção articular) 
realizada por um médico treinado neste procedimento e 
sempre que houver a presença de derrame articular. A 
análise do líquido sinovial engloba: celularidade total e 
diferencial (sinoviograma), Gram, cultura e a pesquisa 
de cristais com microscopia de luz polarizada. Deve-se 
lembrar sempre que a presença de cristais no líquido si-
novial não deve afastar a possibilidade de artrite séptica, 
pois pode haver concomitância entre artrite infecciosa e 
DDC3,4. A radiografia, embora frequentemente normal, 
pode revelar informações importantes: fratura suspeita, 
osteonecrose (radiografia normal nos estágios iniciais), 
sinais de osteoartrose, tumor ósseo justa-articular, ero-
sões por tofos e condrocalcinose5. A utilização da ultra-
sonografia (US) no diagnóstico e método de punção de 
derrames articulares é de vital importância, devido sua re-

produtibilidade, ausência de radiação e utilização à beira 
do leito6,7. A acurácia na detecção de derrames articulares 
através da US, é superior ao exame clínico e pode ser uti-
lizado para obter a via de punção mais adequada. Uti-
lizam-se de preferência transdutores lineares, ou seja, de 
alta frequência (5 – 10 MHz), devido sua maior resolução 
para estruturas superficiais. A identificação das estruturas 
anatômicas, assim como treinamento adequado deve estar 
inserida na prática desta modalidade. A representação de 
líquido no espaço articular é anecóico (preto), estruturas 
ósseas hipercóico com sombra acústica (brilhante) ten-
dões e músculos ecogenicidade intermediária.
Os principais locais de punção articular dentro de um servi-
ço de emergência são: joelho (Figura 2), ombro, tornozelo, 
cotovelo e em alguns casos selecionados o quadril.

Figura 2. Técnica de posicionamento lateral do transdutor linear 
no joelho.  

Figura 3 - Ausência de derrame articular no joelho
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A técnica utilizada na artrocentese guiada por US pode 
ser estática, ou seja, demarcar o ponto a ser puncionado e 
realiza-se a inserção da agulha posteriormente ou a técnica 
dinâmica, a qual se realiza a inserção da agulha em tempo 
real guiado pela US. Opta-se de preferência pela técnica 
dinâmica, entretanto em algumas situações sua realização 
é limitada por aspectos anatômicos8. Deve-se considerar 
a visualização do derrame articular em pelo menos dois 
planos ortogonais e guiar o procedimento na imagem de 
maior coleção. Fatores relacionados com o insucesso da 
técnica são: derrames de pequena monta, movimentação 
do paciente, local de punção e analgesia inadequada. Deve-
se realizar a técnica de assepsia e anti-sepsia do paciente, 
do médico e de proteção do transdutor com luvas estéreis 
ou dispositivos próprios. Até o momento não se dispõe de 
estudos aleatorizados e evidencias definitivas na utilização 
desta modalidade na emergência, entretanto devido sua 
praticidade, diminuição dos custos dos aparelhos de ultras-
sonografia na atualidade e curva de aprendizado curta, sua 
inserção nas unidades de emergência em um futuro breve 
estará disponível.
A leucocitose reforça a possibilidade de infecção, porém 
não é condição necessária para seu diagnóstico. Hemo-
cultura e urocultura, na suspeita de artrite séptica, de-
vem sempre ser solicitadas na possibilidade de identifi-
car o local primário de infecção. Grandes elevações das 
provas de atividade inflamatória como a velocidade de 
hemossedimentação (VHS) e a proteína C-reativa (PCR) 
sugere a etiologia infecciosa embora sejam muito ines-
pecíficas.
Até que se prove o contrário, a hipótese diagnóstica 
deve ser infecciosa, já que esta pode causar grande de-
formidade articular com mortalidade de até 11% naque-
les casos não tratados ou tratados tardiamente. Porém, 
naqueles casos com uma avaliação inicial inconclusiva, 
com artrite persistente e condição clínica do paciente 
estável, pode-se optar por um período de observação e 
tratamento sintomático. Nesse período novos sintomas 
podem surgir ou a característica da artrite pode passar 
de mono para poliarticular, o que muda a abordagem 
diagnóstica. Em alguns casos pode-se ampliar a avalia-
ção do paciente com exames como ressonância nuclear 
magnética e artroscopia com biópsia sinovial (encami-
nhar para patologia e para culturas – fungos, micobac-
térias, clamídia).

Doença por depósito de cristais (DDC)
Além da gota, ocasionada pelo depósito de cristais de mo-
nourato de sódio, a pseudogota, causada pelo depósito de 
cristais de pirofosfato de cálcio é uma causa comum de 
monoartrite em pacientes idosos. A pesquisa de cristais 
no líquido sinovial, através da microscopia de luz polari-
zada, é de extrema importância para o diagnóstico dessas 
doenças9,18. Os cristais de hidroxiapatita também podem 
causar DDC, porém com menor frequência e de identifi-
cação bem mais difícil – são mais facilmente identificados 
por microscopia eletrônica ou através da coloração pelo 
vermelho de Alizarina.

GOTA

É uma doença causada pelo depósito de cristais de urato 
monossódico, sendo caracterizada pela supersaturação ex-
tracelular de urato. Todos os pacientes em algum momen-
to da doença irão apresentar hiperuricemia, embora isso 
possa não ocorrer durante a crise aguda, podendo estar 
normal ou até mesmo diminuído em 12% a 43% dos pa-
cientes4-10. Entretanto, a maioria dos indivíduos hiperuricê-
micos nunca irá desenvolver um quadro de gota, por isso, o 
seu diagnóstico é baseado fundamentalmente nos seguintes 
eventos que definem o estado clínico: deposição tecidual de 
cristais de urato e o processo inflamatório concomitante e 
as possíveis consequências degenerativas. A hiperuricemia 
é vista como uma condição sine qua non, porém não sufi-
ciente, para a ocorrência da deposição dos cristais de urato. 
Algumas causas relacionadas com a crise aguda de gota 
são: trauma, cirurgia, o uso de alguns fármacos que afe-
tam as concentrações de urato como o alopurinol, agentes 
uricosúricos, os tiazídicos e o ácido acetilsalicílico. Além 
disso, alguns hábitos dietéticos como o consumo de álcool 
e o de carnes e peixes4,10.
A artrite gotosa inicia preferencialmente durante a madru-
gada. A crise aguda é caracterizada clinicamente por dor 
intensa, vermelhidão, edema e incapacidade funcional. A 
intensidade é gradual atingindo seu ápice em algumas ho-
ras e resolução completa em alguns dias a semanas, mes-
mo quando não tratada. Envolve tipicamente uma única 
articulação em mais de 80% dos casos, sendo a primeira 
articulação metatarsofalangeana a mais comumente aco-
metida (podagra) e posteriormente o joelho. O acometi-
mento de outras articulações como o cotovelo, punho ou 
dedos podem ocorrer em um primeiro ataque, o que é uma 
apresentação rara, muito mais comum é o envolvimento 
dessas articulações em crises subsequentes. Os sinais infla-
matórios podem acometer a região adjacente à articulação 
o que pode dificultar o diagnóstico por sugerir um quadro 
de tenossinovite ou celulite, por exemplo.

Diagnóstico 
Deve ser feito um diagnóstico preciso, tanto pela gravidade 
de artrite séptica não diagnosticada, quanto de um trata-
mento para gota prescrito desnecessariamente com seus 
efeitos tóxicos potenciais. O quadro clínico e a elevação do 
ácido úrico sérico sugerem o diagnóstico, porém como já 
descrito, muitos casos podem cursar em pacientes com áci-
do úrico sérico normal e até mesmo baixo. A gota aguda 
monoarticular pode apresentar-se de forma indistinguível 
da artrite séptica, podendo inclusive apresentar-se com fe-
bre e leucocitose, além de elevação das proteínas de fase 
aguda. Em raras ocasiões a gota aguda pode coexistir com 
quadro de artrite séptica10,19. Crises de menor intensidade 
podem ser confundidas com fraturas de estresse ou proces-
sos traumáticos no osso ou na articulação. A aspiração do 
líquido sinovial, assim como na artrite séptica, é de vital 
importância para o diagnóstico adequado, o qual é con-
firmado através da análise do líquido sinovial através do 
microscópio de luz polarizada, além de proceder com o 
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Gram e culturas para descartar um processo séptico. A sen-
sibilidade da microscopia de luz polarizada em demonstrar 
cristais birrefringentes dentro de neutrófilos em pacientes 
com crise aguda de gota é de pelo menos 85%, com especifi-
cidade para gota de 100%. A resolução do quadro pode ser 
muitas vezes, acompanhada, por descamação da pele que 
recobre a articulação afetada.

Critérios para o diagnóstico clínico
Na impossibilidade de métodos que identifiquem os cris-
tais, ou na presença de um exame negativo à microscopia de 
luz polarizada, o diagnóstico de gota é feito através de uma 
combinação de critérios clínicos e da história do pacien-
te. Porém deve-se ter em mente as limitações desse método 
o qual deve ser apenas provisório, buscando-se sempre o 
diagnóstico definitivo. Critérios previamente propostos in-
cluem:
• História clássica de um ou mais episódios de artrite mo-
noarticular, seguido de um período intercrítico completa-
mente livre de sintomas;
• Pico da inflamação em 24 horas;
• Resolução rápida da sinovite após início da terapia com 
colchicina;
• Crise acometendo unilateralmente a primeira articulação 
metatarsofalangeana;
• Hiperuricemia; 
• Cistos ósseos subcorticais aparentes à radiografia;
• Líquido sinovial estéril obtido de uma articulação duran-
te a crise aguda.
A acurácia do diagnóstico clínico, sem a confirmação atra-
vés da identificação dos cristais é incerta. Entre os pacien-
tes com histórico de ataques recorrentes com resolução 
espontânea ou melhora rápida e completa com o uso de 
anti-inflamatórios não esteróides (AINES), o diagnostico 
diferencial inclui a pseudogota, artrite reativa e o reumatis-
mo palindrômico.

Tratamento
O principal objetivo da terapia em uma crise aguda é o alí-
vio imediato da dor com retorno da funcionalidade articu-
lar. Sua base consiste no uso de medicações que diminuam o 
processo inflamatório, sendo instituído o mais rapidamente 
possível. As principais medicações usadas são a colchicina, 
os AINES e o corticóide (sistêmico ou intra-articular)2.
Inicialmente sugere-se o uso de um dos muitos AINES dis-
poníveis no mercado, embora nenhum tenha mostrado su-
perioridade sobre outro, dá-se preferência para os de maior 
potência como o naproxeno, etoricoxibe e celecoxibe, lem-
brando dos efeitos cardiovasculares dos COX-2 e sua limi-
tação no uso crônico2.
Outra medicação bastante efetiva é a colchicina (0,5 mg de 
hora em hora) – com dose máxima de 6 mg - até que o 
paciente obtenha alívio da dor ou apresente sintomas cola-
terais como diarréia, náuseas e vômitos, os quais são bas-
tante frequentes mesmo após as primeiras doses. Dá-se pre-
ferência para o esquema sugerido pelo consenso Europeu o 
qual sugere o uso de colchicina (0,5 mg) três vezes ao dia2. 
A opção inicial de tratamento geralmente recai sobre os 

AINES em decorrência da maior possibilidade de eventos 
adversos com a colchicina, sendo esta a primeira opção na-
queles pacientes com intolerância a esses. 
Outra opção em pacientes intolerantes ou com alguma con-
tra-indicação ao uso de AINES é a corticoterapia sistêmica 
ou local. Quando a opção recair sob a via oral, pode se ini-
ciar com uma dose equivalente a 20-40 mg de prednisona, 
por dois a três dias, com retirada rápida em sete a 10 dias. 
Naqueles em que a opção recair sob a via intra-articular 
a triancinolona acetonida é uma boa opção, sendo que a 
dose depende da articulação a ser infiltrada4. Naqueles pa-
cientes com acometimento poliarticular agudo e que não 
possuam contra-indicações pode-se usar corticóide, por via 
venosa, como metilprednisolona (20 mg) duas vezes ao dia 
com retirada gradual (diminuir em 50% cada dose depois 
de obtida resposta) no período de cinco dias. 
Deve-se sempre lembrar de avaliar a existência de risco 
cardiovascular e diabetes antes de iniciar a terapia com 
AINES, bem como a função renal do paciente, sendo que 
naqueles com insuficiência renal, os corticóides são a op-
ção indicada. Além disso, outro ponto extremamente im-
portante é que a terapia com hipouricemiante não deve ser 
iniciada durante a crise aguda, bem como, caso o paciente 
já se encontre em uso de tal medicação esta não deve ser 
retirada nem a dose modificada. 

Pseudogota
As articulações mais comumente envolvidas em pacientes 
com doença provocada pela deposição de cristais de pi-
rofosfato de cálcio são os joelhos e punhos. Em pacientes 
idosos, os punhos podem apresentar um envolvimento bila-
teral, confundindo ainda mais o diagnóstico com outras ar-
trites inflamatórias. Outros locais como o ombro, tornozelo 
e, ocasionalmente, pequenas articulações também podem 
ser envolvidas10. O diagnóstico baseia-se no exame do lí-
quido sinovial e identificação dos cristais de pirofosfato de 
cálcio e a base do tratamento é o mesmo usado para gota.

ARTRITE SÉPTICA

Trata-se de um quadro de grande morbidade quando não 
diagnosticado e tratado rapidamente, colocando a vida do 
paciente em risco. Tem uma incidência de 2 a 10 casos por 
100.000 habitantes11,13. Apresenta-se geralmente de forma 
insidiosa, com sinais inflamatórios intensos, sendo que na 
grande maioria dos casos é monoarticular (> 80%) poden-
do levar a um quadro avançado de sepse, as articulações 
mais acometidas são os joelhos (44%), quadril (17%), om-
bro (10%), tornozelo (8%), cotovelo (7%), punho (6%) e 
mão (4%)3. 
Os fatores de risco mais comuns relacionados são ida-
de maior de 80 anos, doenças crônicas debilitantes como 
artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico, diabetes  
mellitos, nefropatia, pacientes imunossuprimidos, infecções 
cutâneas e uso de fármacos, por via venosa. Além disso, 
qualquer alteração articular estrutural como as provocadas 
pela artrite reumatóide e pela osteoartrose e procedimentos 
articulares prévios aumentam a probabilidade de determi-
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nada articulação ser acometida3. O agente etiológico mais 
comum é o Staphylococcus (64%), sendo o Staphylococcus 
aureus o mais comum da espécie, seguido do estreptococo 
(20%) e pelo pneumococo (12%) e outros agentes nos de-
mais casos. Não esquecer que em pacientes com mais de 60 
anos, os agentes Gram-negativos podem ser os responsáveis 
em até 15% dos casos3. 
A infecção gonocócica disseminada (IGD) é a mais comum 
causa de monoartrite aguda não traumática em adultos 
jovens12. O paciente apresenta intensa poliartralgia assi-
métrica, a qual pode ser aditiva ou migratória, com pico 
dentro de poucos dias e pode resolver espontaneamente na 
apresentação clinica usual. Febre de moderada intensidade 
e calafrios são comuns. Lesões cutâneas ocorrem em dois 
terços ou três quartos dos casos e são não pruriginosas, 
pápulas, pústulas ou vesículas com base eritematosa, en-
volvendo o tronco e os membros, poupando face e couro 
cabeludo. Elas são frequentemente discretas e pouco nu-
merosas o que pode passar despercebido pelo paciente. Te-
nossinovite ocorre na metade ou dois terços dos casos, com 
ou sem envolvimento articular, mais comumente sobre o 
dorso das mãos, dedos, punhos, tornozelos e pés, sugerindo 
o diagnóstico presuntivo. A artrite é observada em menos 
de 50% dos casos. A monoartrite é mais frequente do que a 
poliartrite. Qualquer articulação pode ser afetada. A mais 
comumente afetadas são: o joelho, seguida de punhos, tor-
nozelos e dedos12. O diagnóstico é baseado na anamnese, 
exame físico, cultura do líquido sinovial, hemocultura e 
cultura de qualquer lesão cutâneo-mucosa da faringe, ure-
tra, cervix ou reto12. 
Entretanto, a artrite bacteriana não gonocócica é a mais 
potencialmente perigosa e destrutiva forma de monoartrite 
aguda. 

Diagnóstico
O diagnóstico é sugerido pelo quadro clinico de monoar-
trite abrupta associado a calor, edema e considerável dor a 
mobilidade passiva e ativa em 80% a 90% dos casos2. Mui-
tos pacientes, 15% a 60%, apresentam febre de 38º C 3. A 
anamnese direcionada à infecção prévia predisponente na 
pele, pulmão ou bexiga será positivo em 50% dos casos2. 
Os exames laboratoriais, com exceção do sinoviograma e 
cultura do líquido sinovial, são inespecíficos. O sinoviogra-
ma deve sempre ser realizado, sendo que o líquido deve ser 
levado para análise imediatamente, iniciando-se a antibio-
ticoterapia, por via venosa, o mais rapidamente possível14. 
A cultura do líquido sinovial é positiva em 90% dos casos, 
porém o Gram é positivo em somente 50% dos casos2. Já 
as hemoculturas são positivas em 50% a 70% dos casos2. 
Se tanto o Gram quanto à cultura forem negativos o diag-
nóstico é extremamente improvável. A contagem total de 
leucócitos pode chegar a mais de 50.000 células com grande 
predomínio de polimorfonucleares (70% a 85%). O hemo-
grama e as provas de atividade inflamatória (VHS e PCR) 
são importantes para uma avaliação inicial, além auxilia-
rem no monitoramento da resposta clinica ao tratamento. 
O exame radiológico inicial demonstra aumento de partes 
moles e é de fundamental importância que seja realizado 

para servir como parâmetro da evolução clinica na suspeita 
posterior de complicação por osteomielite.

Tratamento
A escolha do antibiótico deve levar em conta a gravidade 
do quadro clinico, idade, comorbidades, grupo de risco e o 
Gram. O Gram deve ser usado para orientar inicialmente o 
tratamento, até que as culturas estejam disponíveis15.
Naqueles pacientes que apresentam um coco Gram-posi-
tivo, é recomendado iniciar o tratamento com vancomi-
cina (1 g) a cada 12 horas, para todos os pacientes. Em 
locais onde a incidência de MRSA é baixa pode-se optar 
pela oxacilina (2 g) a cada 4 horas, porém em pacientes 
graves, a opção é pela vancomicina como fármaco de pri-
meira escolha. 
Em pacientes com um bacilo Gram-negativo é recomenda-
do iniciar uma cefalosporina de terceira geração, como por 
exemplo, a ceftazidima (1 a 2 g) a cada 8 horas, ou ceftria-
xona (2 g), uma vez ao dia, ou ainda o cefotaxima (2 g) a 
cada 8 horas. Se o Gram não demonstrar padrão, deve-se 
iniciar com vancomicina em pacientes imunocompetentes e 
vancomicina associada à cefalosporina de terceira geração 
em imunodeprimidos ou artrite séptica traumática.
A ceftazidima deve ser iniciada associada a um amino-
glicosídeo, quando houver a possibilidade de infecção 
por Pseudomonas aeruginosa (usuários de drogas injetá-
veis, por exemplo). Para pacientes alérgicos à cefalospo-
rina, uma opção seria a ciprofloxacina, por via venosa. 
Antibióticos são claramente necessários por um perío-
do prolongado, mas não existem dados para indicar por 
quanto tempo usá-los. Habitualmente, recomenda-se de 
2 a 4 semanas16. 
Após o atendimento no serviço de emergência o paciente 
deve ser encaminhado para a Reumatologia ou Ortope-
dia17, para seguimento em regime hospitalar o mais rápido 
possível, para continuidade do tratamento, além de realizar 
a drenagem articular quando necessária.

Prognóstico
Está diretamente relacionado com os fatores de riscos e a 
virulência do agente causador, mas principalmente com a 
rapidez e precisão com que é feito o diagnóstico e iniciada 
a terapia. Lesão articular permanente ocorre em até 50% 
dos casos2 e dependerá diretamente da abordagem inicial 
do médico. Os fatores de pior prognóstico são: idade maior 
que 65 anos, envolvimento poliarticular (pode ocorrer em 
até 13% dos casos) e imunossupressão por doença ou tra-
tamento11.

CONCLUSÃO

A artrite aguda é comum nos serviços de emergência sendo 
necessária de adequada avaliação das possíveis etiologias. 
A forma mais grave é a artrite bacteriana não gonocócica, 
pois pode levar a destruição permanente da articulação 
acometida além do óbito do paciente. O manuseio rápi-
do e correto influencia de forma significativa o desfecho 
clinico20. 
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