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Resumo 

 

Introdução: A Artrite Reumatóide (AR) é a principal doença autoimune sistêmica 

avaliada em estudos e desenvolvimento de fármacos, devido à sua fácil caracterização e ao 

avançado conhecimento em relação a sua etiopatogenia, imunogenética, clínico-diagnóstica, 

terapêutica e prognóstica. Têm-se estudado AR há vários anos, principalmente nas áreas de 

diagnóstico e prognóstico, unindo pesquisa básica e clínica, correlação clínico-diagnóstica, 

formulações de hipóteses etiopatogênicas e desenvolvimento de novas possibilidades 

terapêuticas (Silveira et al., 2007; Bender et al., 2010; Pineda et al., 2010; Andrade etl al., 

2009). Atualmente o processo inflamatório local da sinovite e erosão óssea ativa pode ser 

avaliado  através de método de imagem como power Doppler positivo por ultrassom (US), 

sugerindo um potencial para o  aumento da osteoclastogênese,  caracterizado  através de 

medidas indiretas  da dosagem sérica de citocinas catabolizadoras (IL-6, IL-17, RANK-L ) 

que estariam aumentadas.  A dosagem concomitante de citocina anabolizadora (IL-4) seria 

medida para evidenciar a sua diminuição frente ao processo inflamatório e dano estrutural.  

Assim, o estudo procura relacionar alterações in vivo do processo inflamatório e destrutivo da 

AR através de dosagem de citocinas com o estudo dinâmico em tempo real das articulações 

acometidas pelo US com a escala cinza e o power Doppler, sendo considerado inovador e 

original.  

Objetivo: Avaliar alterações ultrassonográficas em pacientes com AR e correlacionar 

com substâncias endógenas caracterizadas como sinalizadores inflamatórios sinoviais e 

ósseos.  
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Métodos: Foram selecionados, no Serviço de Reumatologia do Hospital São Lucas da 

PUCRS, pacientes de ambos sexos que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido,  com idade entre 18 e 80 anos com Artrite Reumatóide com início da doença  há 

2 anos ou mais e com exames laboratoriais como anti-CCP, VHS, FR, PCR, exames 

radiológicos de mãos, punhos e pés juntamente com o HAQ e o DAS28. Foram excluídos do 

estudo gestantes e aqueles que não concordaram com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e do termo de sigilo. A ultrassonografia de partes moles 

foi feita utilizando equipamento da marca ESAOTE MyLab 60®, e interpretada pelos 

médicos reumatologistas. Foi aplicado o Instrumento específico de qualidade de vida – 

Health Assessment Questionnarie (HAQ), validado em nosso meio por FERRAZ et al (1990), 

sendo utilizado por CICONELLI (1997). Também foi calculado o Escore de atividade 

inflamatória (DAS28) de acordo com a fórmula de Prevoo et al. O DAS28 incluiu a contagem 

de 28 articulações doloridas e 28 articulações inchadas, associado à taxa de velocidade de 

hemossedimentação (ESR) e/ou a proteína C-reativa (PCR), e/ou uma escala visual analógica 

de avaliação global de dor pelo paciente (VAS). A atividade inflamatória da AR é 

caracterizada não somente pelo DAS28, mas sim por um somatório de fatores como: estado 

sócio-demográfico do paciente, que evidenciam sexo, o nível educacional, presença de fator 

reumatóide e nódulos reumatóides, piora do quadro radiológico com destruição do osso 

subcondral.  

 

Resultados Preliminares: Vinte e oito pacientes diagnosticados com AR foram 

divididos em dois grupos, os participantes tiveram amostras de plasma e dados de exames 

laboratoriais coletados. O grupo I era composto por nove pacientes que haviam sido 

diagnosticados com AR há menos de 3 anos e apresentavam DAS 28 ≥3,2. No grupo II foram 

alocados dezenove pacientes com AR estabelecida há mais de 3 anos de doença e DAS28 ≥ 

3,2. Um terceiro grupo com 15 indivíduos saudáveis foi definido como grupo controle, 

entretanto, a coleta dos exames e plasma destes pacientes ainda estão em andamento. Na 

tabela a seguir são apresentados os dados referentes aos grupos I e II de estudo.  
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Grupo 1 

n = 9 

Desvio 

padrão 

 

Grupo 2 

n = 19 

Desvio 

padrão 

Gênero Feminino (n=)  6 n/a 13 n/a 

Gênero Masculino (n=)  3 n/a 6 n/a 

Grupo Etário (anos)  43-72 n/a 28-78 n/a 

Fator Reumatóide (média)  354,8* 267,0 180,9*** 161,8 

Proteina C Reativa (média)  2,5** 1,8 2,5**** 4,7 

Velocidade de sedimentação 

globular (média) 

 
19,7 17,8 23,0 22,2 

HAQ (média)  1,6 0,6 0,83 0,3 

DAS28 (média)  4,3 1,1 3,7 1,2 

Co-morbidades    Hipertensão (n=3) 

 Tabagismo (n=3) 

 Artrose (n=2) 

 Diabetes mellitus (n=1) 

 Dislipidemia (n=1) 

 Hipertireoidismo (n=1) 

 Hipertensão (n=12) 

 Diabetes mellitus (n=5) 

 Artrose (n=4) 

 Dislipidemia (n=4) 

 Osteoporose (n=4) 

 Tabagismo (n=2) 

 Hipertireoidismo (n=1) 

 Obesidade (n=1) 

Perspectivas futuras: 

 

 

Perspectivas futuras: O estudo se encontra na etapa de dosagem das citocinas séricas nos 

pacientes do grupo I e II.  

Legenda: n = número de pacientes; n/a = não se aplica; (média) = valores médios referente ao total de 

pacientes.  
* n = 3 Pacientes apresentaram resultados não reagente para este exame;  
** n = 5 Pacientes apresentaram resultados não reagente para este exame;  

*** n = 8 Pacientes apresentaram resultados não reagente para este exame;  
**** n = 3 Pacientes apresentaram resultados não reagente para este exame; 


