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Gota é uma artropatia por cristais de monourato de
sódio, em pacientes com hiperuricemia. Cursa com
formação desses cristais no líquido sinovial (causando
sinovite) e com formação de depósitos desses cristais
de consistência firme e, geralmente, indolores em
bursas, articulações, tendões e partes moles (tofos).

O que é?



Manifestações

Articulares e peri-
articulares
Artrites:

•1ª metatarsofalangeana
•Tornozelos
•Joelhos
•Cotovelos
•Punhos
•Interfalangeanas proximais
•Interfalangeanas distais

Bursites:
•Olécrano
•Ombro 
•Calcâneo

Extra-articulares
Nefrolitíase

Nefrite intersticial

Tofos
Regiões clássicas:
•Pavilhão auricular
•Superfícies extensoras do 
cotovelo 
•Tendão do Calcâneo
•Partes moles da mão



• Tofo – Acúmulo de cristais de
monourato de sódio formando
tumefação em região da bursa
olecraniana.



•Tofo - Grande tumefação na região da interfalangeana proximal do 3º dedo.



•Artrite - Aumento de volume e eritema da 1ª articulação 
metatarsofalangeana.
•Tofo – Tumefação em 3º artelho.



•Tofo – Pequeno nódulo em partes moles do 2º dedo da mão D 
(depósito de cristais de monourato de sódio)



•Tofo – Depósito de cristais de monourato de sódio, no subcutâneo
A- Volumoso nódulo em 5º  dedo e no dorso da mão direita 
B- Pequeno nódulo em pavilhão auricular D 
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•Tofo - Tumefações de consistência firme em 
interfalangeanas proximais do 2º, 3º e 4º dedos.



•Desvio em valgo do hálux,
diminuição do espaço articular
em 1ª metatarsofalangeana e em
interfalangeana do hálux.

•Grandes cistos em cabeça do 1º
metatarsofalangeano, além de
uma erosão óssea.

•Cistos menores em
interfalangeana do hálux.

Radiografia simples do pé direito em AP



• Redução do espaço articular e cistos em cabeça do 
1º metatarsofalangeano, além de grande erosão 
óssea e subluxação do1º metatarso.



•Erosão em saca-bocado na articulação
interfalangeana proximal do 3º dedo da 
mão E

Radiografia simples da mão E
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