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ARTRITE POR DEPOSIÇÃO CRISTAIS 

1. Critérios de encaminhamento: 
 

Crises recorrentes de mono ou oligoartrite (3 ou mais por ano), com duração entre 2 a 7 dias, 
início abrupto, de forte intensidade, com alívio parcial ou completo com uso de AINHs e/ou 
corticoides. 

 
2. Evidências Clínicas e Complementares: 

a. Descrever localização e tempo de duração das queixas articulares, presença ou não de 
tofos, presença ou não de litíase renal, tratamento previamente instituído 

b. RX das áreas afetadas 
c. Dosagem sérica de Ácido Úrico 

d. Uricosúria de 24 horas; 
e. Hemograma 
f. VHS 
g. PCR quantitativa 
h. Creatinina. 
i. Eletroforese de Proteínas (com gráfico) 
j. TGO/TGP 
k. Glicemia de jejum 

Emergência 
Encaminhamento imediato à porta de entrada de 
urgência mais próxima. 
Não devem ser inseridos no SISREG ! 

Suspeita de Artrite Séptica 

Urgência Crises recorrentes mesmo com tratamento 
otimizado. 

Prioridade não urgente Presença de tofos e/ou litíase renal. 

Eletivo História de artrite associada a elevação dos níveis 
de ácido úrico. 



 
COLAGENOSES 

1. Critérios de Encaminhamento: 
a. Lesões cutâneas em áreas fotoexpostas 
b. Úlceras de mucosa 

c. Alopecia 
d. Serosite (pericardite, derrame pleural, ascite) 
e. Síndrome seca (boca e/ou olho seco) 
f. Proteinúria e/ou alterações no sedimento urinário 

g. Envolvimento pulmonar intersticial 
h. Fenômeno de Raynaud 
i. Fraqueza muscular avaliada pelo médico 

j. FAN ou fator reumatóide positivo 
k. Evidência de inflamação ocular (uveíte) observada pelo oftalmologista 
l. História de abortos de repetição e/ou tromboses. 

 

2. Evidências Clínicas e Complementares: 
a. Descrever localização e tempo de duração das queixas articulares 
b. Hemograma 
c. VHS 

d. PCR quantitativa 
e. Creatinina 
f. EPU 

g. Eletroforese de Proteínas (com gráfico) 
h. TGO/TGP 
i. CPK 
j. FAN 

k. Fator Reumatóide 
l. anti-Ro 
m. Rx Tórax. 

Emergência 
Encaminhamento imediato à porta de entrada de 
urgência mais próxima. 
Não devem ser inseridos no SISREG ! 

Suspeita de vasculite cutânea, perda de função 

renal rapidamente progressiva, envolvimento de 

sistema nervoso central. 

Urgência Alterações hematológicas graves, perda de função 

renal com evidência de glomerulonefrite, evidência 

de envolvimento cardiopulmonar, trombose. 

Prioridade não urgente Serosite, envolvimento muco-cutâneo leve. 

Eletivo Alterações laboratoriais isoladas. 



 
DOR NA COLUNA VERTEBRAL 

1. Critérios de encaminhamento: 

Dor na coluna vertebral com duração maior ou igual a 6 semanas com: 

a. Características inflamatórias (dor noturna, piora ao acordar, rigidez após repouso, 
elevação das provas de atividade inflamatórias) ou; 

b. Sinais de alerta (perda de peso, febre, elevação das provas de atividade inflamatória e dor 
noturna). 

 
 

2. Exames complementares necessários: 

c. Hemograma e creatinina; 

d. Urina tipo I (EPU); 

e. Provas de atividade inflamatória (VHS, PCR, Eletroforese de Proteínas com gráfico); 

f. Radiografia de coluna da área afetada (PA e Perfil); 

g. Radiografia de articulação sacro-ilíaca (FERGUSON). 

Emergência 
Encaminhamento imediato à porta de entrada de 
urgência mais próxima. 
Não devem ser inseridos no SISREG ! 

 

Urgência a 
OU 
b 
E 
elevação das provas de atividade inflamatória 
E 
alteração nos exames de imagem 

Prioridade não urgente a 
OU 
b 
E 
elevação das provas de atividade inflamatória 
OU 
alteração nos exames de imagem 

Eletivo a 
OU 
b 



 
OSTEOPOROSE 

1. Critérios de encaminhamento: 

a. Osteoporose grave: Densitometria Óssea com escore T≤ -2,5 desvios padrão com uma 
fratura por fragilidade óssea; 

b. Osteoporose grave: duas ou mais fraturas por fragilidade óssea independente da 
densitometria óssea; 

c. Novo episódio de fratura por fragilidade a despeito do tratamento instituído previamente 
para osteoporose; 

d. Intolerância ou efeitos adversos às drogas de primeira (Bisfosfonatos orais) ou segunda 
linha (Raloxifeno) dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. 

e. Contraindicação ao uso das drogas de primeira ou segunda linha (p. ex: distúrbio de 
deglutição, gastrectomia, cirurgia bariátrica, hipocalcemia, eventos tromboembólicos, 
Insuficiência Renal Crônica com depuração da creatinina <35ml/min); 

f. Suspeita de osteoporose por causa secundária (escore Z ≤-2,0 desvios padrão e/ou 
evidência de doença associada à osteoporose); 

g. Paciente com uso de bifosfonato oral por mais de 5 anos. 

 
2. Evidências clínicas e complementares: 

- Sinais e Sintomas: fratura por fragilidade óssea, redução de estatura, hipercifose dorsal 

- Exames complementares necessários: 

a. Densitometria óssea; 

b. Hemograma 

c. VHS 

d. Creatinina 

e. Cálcio/Fósforo 

f. Fosfatase Alcalina 

g. PTH 

h. TSH 

i. 25-hidroxi Vitamina D 

j. Eletroforese de Proteínas (com gráfico); 

k. Calciúria de 24 horas; 

l. Radiografia de coluna dorsal e lombar (perfil). 

Emergência 
Encaminhamento imediato à porta de entrada de 
urgência mais próxima. 
Não devem ser inseridos no SISREG ! 

 

Urgência Itens a, b ou c dos critérios de encaminhamento. 

Prioridade não urgente Itens d, e ou f dos critérios de encaminhamento. 

Eletivo Item g dos critérios de encaminhamento. 



POLIARTRALGIA 

1. Critérios de encaminhamento: 

a. Presença de sinais inflamatórios – dor, aumento de volume ou vermelhidão; 

b. Duração ≥ 6 semanas; 

c. Artrite de punhos e/ou metacarpofalangeanas; 

d. Rigidez articular ≥ 30-60 minutos; 

e. Presença de psoríase cutânea; 

f. Elevação de provas de atividade inflamatória (VHS e PCR quantitativo); 

g. Fator reumatoide (FR) e/ou anti-CCP reagente; 

h. Alterações radiológicas erosivas. 
 

2. Evidências clínicas e complementares: 

- Sinais e Sintomas: 

Descrever localização das articulações acometidas, presença de sinais flogísticos e tempo de 
duração das queixas articulares. 

- Exames complementares necessários: 

a. Provas de atividade inflamatórias (VHS e PCR quantitativo); 

b. Fator Reumatóide (FR) e/ou anti-CCP. 

Emergência 
Encaminhamento imediato à porta de entrada de 
urgência mais próxima. 
Não devem ser inseridos no SISREG ! 

 

Urgência Artrite com duração ≥6 semanas 

E 

Elevação das provas de atividade inflamatória 

E/OU 

Alterações radiológicas erosivas 

E/OU 

Fator Reumatóide/ anti-CCP reagente 

E/OU 

Psoríase cutânea 

Prioridade não urgente Artrite com duração ≥6 semanas 

Eletivo Poliartralgia sem alteração de exames 
laboratoriais ou radiológicos. 

 
ATUALIZAÇÃO / ADENDO: 
Pacientes com diagnóstico de dor crônica por Fibromialgia e/ou osteoartrose, devem ser 
preferencialmente matriciados quando se fizer necessário apoio para o manejo. 
Fibromialgia e Osteoartrose são patologias que não necessitam seguimento Reumatológico em 
serviço secundário, podendo ser manejadas em UBS , por médico de saúde da família.  
 


