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 JUSTIFICATIVA 

A questão 44 foi ANULADA em virtude de apresentar divergência na literatura quanto à 

realização de uma das condutas terapêutica contida na opção B (opção tida como correta pela 

Comperve). 

 

A opção B apresenta como uma das condutas terapêuticas a realização de exercício ativo 

livre. Existe controversa na literatura quanto à realização de exercícios ativos na fase aguda. A 

literatura mais atual mostra-se favorável a movimentação ativa leve da articulação na fase 

aguda, diante dos resultados do papel do exercício na diminuição do exudato inflamatório. No 

passado o padrão tradicional de tratamento para articulação com artrite era repouso. A 

prática atual tem mudado em direção a mobilização ativa da articulação devido à evidência 

dos efeitos benéficos e segurança do exercício para indivíduos com artrite. Intervenções de 

exercícios podem interagir em cada estágio da artrite. 

Alguns autores acreditam que com a movimentação ativa precoce em pacientes com artrite 

reumatoide é possível evitar a caquexia relacionada à artrite reumatoide, devido os achados 

da interferência dos exercícios no processo inflamatório. A caquexia reumatoide é 

conceituada como perda involuntária de massa magra, predominantemente de músculo 

esquelético, que também ocorre em vísceras e sistema imune, com massa gorda estável ou 

um pouco elevada e com pequena ou nenhuma perda de peso. A causa é multifatorial, 

incluindo a produção acentuada de citocinas, principalmente TNFα e IL-1β, diminuição da 

ação periférica da insulina e pouca atividade física. A caquexia se faz presente em doentes 

com AR ativa ou mesmo inativa. A realização de exercício leva à produção de citocinas pró e 

antiinflamatórias, como TNF-D, IL-1, IL-1ra, IL-6 e IL-10. As mudanças também são evidentes 

em subconjuntos de leucócitos, como neutrófilos, linfócitos incluindo células T, B e NK, e 

monócitos e concentrações plasmáticas de CRP. 
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