
 
 

 
ROTEIRO	  DE	  ESTUDO	  
FEBRE	  REUMÁTICA	  

 
	  

Menina	   de	   10	   anos	   apresenta	   febre,	   artrite	   iniciada	   em	   joelho	   direito	   direito	   seguindo	  
para	  tornozelo	  esquerdo	  esquerdo,	  tornozelo	  direito	  direito	  e	  punho	  esquerdo	  esquerdo,	  
com	  15	  dias	  de	  evolução.	  Há	  dois	  dias	  surgiram	  lesões	  de	  pele	  caracterizadas	  por	  pápulas	  
eritematosas	   em	   tronco	   e	   porçao	   proximal	   dos	   membros,	   não	   pruriginosas	   (como	  
exemplificado	  pela	  figura	  1).	  À	  ausculta	  cardíaca,	  há	  taquicardia	  e	  sopro	  sistólico	  em	  foco	  
mitral,	  grau	  III/VI,	  irradiando	  para	  axila.	  
	  
Utilize	  o	  caso	  clínico	  para	  guiar	  seu	  estudo	  

1. Defina	  febre	  reumática	  (FR)	  
2. Qual	  é	  a	  faixa	  etária	  acometida	  pela	  doença?	  Há	  preferência	  por	  sexo?	  
3. Há	  relação	  entre	  a	  incidência	  da	  doença	  e	  condições	  sócio-‐econômicas?	  
4. Qual	  a	  etiologia	  da	  FR?	  
5. Qual	  é	  o	  sítio	  da	  infecção	  pelo	  agente	  (pele,	  garganta,	  outros	  locais)?	  
6. Qual	  é	  o	  período	  de	  incubação	  da	  doença?	  
7. Quais	  são	  as	  articulações	  mais	  acometidas?	  
8. Artrite	  é	  mono	  oligo	  ou	  poliarticular?	  
9. Simétrica	  ou	  assimétrica?	  
10. Migratória	  ou	  aditiva?	  
11. Qual	  a	  intensidade	  da	  artralgia?	  
12. Qual	  é	  o	  tempo	  médio	  de	  duração	  do	  quadro	  de	  artrite	  na	  FR?	  
13. Além	  do	  acometimento	  articular,	  quais	  são	  as	  manifestações	  clínicas	  mais	  

frequentes?	  Quais	  suas	  principais	  características?	  
14. Descreva	  a	  lesão	  cutânea	  característica	  da	  FR.	  Ela	  está	  associada	  a	  qual	  outro	  sinal	  

da	  doença?	  
	  

15. Caracterize	  o	  nódulo	  subcutâneo.	  
16. Quais	  são	  os	  critérios	  diagnósticos	  de	  Jones,	  maiores	  e	  menores	  (cite)?	  
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Figura 1. Eritema marginado: Cortesia da Profa. Maria Odete Hilário (UNIFESP) 
 
 
 
 
 
 


