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RESUMO 

 

Pugliese C. Doença periodontal e dislipidemia em pacientes com artrite 
idiopática juvenil [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo; 2018.  
 
Objetivo: O impacto da artrite idiopática juvenil (AIJ) nas doenças 
periodontais é controverso, provavelmente devido à heterogeneidade de sexo 
e idade. Assim sendo, avaliou-se uma população homogênea com AIJ em 
relação às doenças periodontais e dislipidemia. Métodos: Trinta e cinco 
pacientes púberes e pós-púberes com AIJ do sexo feminino e 35 controles 
saudáveis comparáveis em relação ao sexo e idade foram avaliadas de 
acordo com dados demográficos, avaliação periodontal completa, 
lipoproteínas em jejum e anticorpos antilipoproteína lipase. Foram avaliados 
também os escores da AIJ, exames laboratoriais, raio-X panorâmico e 
tratamento. Resultados: A idade atual foi semelhante nas pacientes e 
controles (11,90 ± 2,0 vs. 12,50 ± 3,0 anos; p=0,289). As avaliações 
periodontais mostraram que índice gengival, índice de placa, índice de 
sangramento e índices clínicos de inserção dentária foram semelhantes em 
pacientes e controles (p>0,05), com exceção do aumento gengival no primeiro 
grupo (p<0,0001). Análise realizada entre os pacientes com e sem gengivite 
mostrou que o uso de ciclosporina foi mais frequentemente observado nas 
pacientes com gengivite (37% vs. 0%; p=0,01), enquanto não foram 
evidenciadas diferenças demográficas, escores da AIJ, marcadores 
inflamatórios e perfil lipídico em ambos os grupos. Destacam-se que 
parâmetros de avaliação periodontal foram correlacionados com os escores 
da AIJ [índice gengival (IG) e Escola Paulista de Medicina – Range of Motion 
(EPM-ROM) (rs=+0,392; p=0,024); índice gengival (IG) e Childhood Health 
Assessment Questionnaire (CHAQ) (rs=+0,402; p=0,020); e índice de placa 
(IP) e escala visual analógica (EVA) do médico (rs=+0,430; p=0,013)]. Além 
disso, a avaliação odontológica demonstrou que os escores de atividade da 
AIJ apresentaram correlação positiva com dentes cariados, perdidos e 
obturados (CPO-D) com: escore de atividade da doença (JADAS-27) 
(rs=+0,364; p=0,037), EVA do médico (rs =+0,401; p=0,021) e EVA do paciente 
(rs =+0,364; p=0,037). Conclusão: Demonstrou-se que doenças periodontais 
e dentais são semelhantes em AIJ e controles, e que estas condições são 
influenciadas por parâmetros da doença. 
 
 
Descritores: artrite juvenil; dislipidemias; gengivite; doenças periodontais; 
anticorpos antilipoproteína lipase; adolescente. 
 

 



 

 

 

SUMMARY  

 

Pugliese C. Periodontal disease and dyslipidemia in juvenile idiopathic arthritis 
patients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2018.  
 
Objective: The impact of juvenile idiopathic arthritis (JIA) in periodontal 
diseases is controversial probably due to sex and age heterogeneity. We 
therefore evaluated a homogeneous JIA population about periodontal 
diseases and dyslipidemia. Methods: Thirty-five female pubertal and post-
pubertal JIA patients and thirty-five sex/age comparable healthy controls were 
evaluated according to demographic data, complete periodontal evaluation, 
fasting lipoproteins, and anti-lipoprotein lipase antibodies. JIA scores, 
laboratorial tests, panoramic X-ray, and treatment were also assessed. 
Results: Current age was similar in JIA patients and controls (11.90 ± 2.0 vs. 
12.50 ± 3.0 years, p=0.289). Complete periodontal assessments revealed that 
gingival index, dental plaque, gingival bleeding, and clinical dental attachment 
indices were alike in JIA patients and controls (p>0.05), except for gingival 
enlargement in former group (p<0.0001). Further analysis of patients with and 
without gingivitis revealed that cyclosporine use was more often observed in 
JIA patients with gingivitis (37% vs. 0%, p=0.01), whereas no differences were 
evidenced in demographic, JIA scores, inflammatory markers, and lipid profile 
in both groups. Of note, parameters of periodontal assessment were correlated 
with JIA scores [gingival index (GI) and “Escola Paulista de Medicina” – Range 
of Motion (EPM-ROM) (rs=+0.392, p=0.024); gingival index (GI) and Childhood 
Health Assessment Questionnaire (CHAQ) (rs=+0.402, p=0.020); and plaque 
index (PI) and physician visual analog scale (VAS) (rs=+0.430, p=0.013)]. In 
addition, evaluation of dental assessment demonstrated that JIA activity 
scores had positive correlation with decayed, missing, and filled teeth (DMF-
T) and: juvenile arthritis disease activity score (JADAS-27) (rs=+0.364, 
p=0.037), physician VAS (rs =+0.401, p =0.021) and patient VAS (rs=+0.364, 
p=0.037). Conclusion: We demonstrated that periodontal and dental diseases 
were similar in JIA and controls, and we also showed that these conditions are 
influenced by disease parameters. 
 
 
Descriptors: arthritis, juvenile; dyslipidemias; gingivitis; periodontal diseases; 
anti-lipoprotein lipase antibodies; adolescent.
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1 INTRODUÇÃO 

  

A artrite idiopática juvenil (AIJ) é a doença reumática mais prevalente 

na população pediátrica e é caracterizada por um grupo heterogêneo de 

doenças, que inclui artrite crônica de etiologia desconhecida e persistente por 

no mínimo 6 semanas, com idade de início inferior a 16 anos1,2. O curso da 

doença alterna períodos de atividade e remissão3 e a morbidade associada ao 

diagnóstico tardio inclui, além de questões relacionadas à distúrbio do 

crescimento e deformidade articular, em estresse psicológico4 e pode refletir 

na qualidade de vida dos pacientes5. 

A incidência e a prevalência da doença variam de acordo com a 

localidade, gênero, questões metodológicas, classificação utilizada e tempo. 

Na Europa, as taxas de incidência variam de 1,6 a 42,5/100.000 habitantes, 

com maiores taxas encontradas em crianças indígenas, e a prevalência de 3,8 

à 400/100.000 habitantes6. 

No Brasil, não há dados fidedignos sobre a epidemiologia da AIJ. Um 

único estudo de campo transversal determinou a prevalência da doença na 

cidade de Embu das Artes, localizada no Estado de São Paulo, que foi de 

0,34/1.000 crianças com idades entre 6 e 12 anos7. 

O diagnóstico da AIJ está atrelado à presença de sinais clínicos, além 

de exames laboratoriais e sem evidências de outro diagnóstico bem definido, 

sendo considerado após exclusão de outras doenças8. A International League 
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of Associations for Rheumatology (ILAR) propôs em 1993, uma classificação 

para o diagnóstico que subdivide a doença em sete apresentações 

clinicamente distintas com a ocorrência de artrite crônica em pacientes 

menores de 16 anos9.  

Múltiplos fatores contribuem para a patogênese da doença. Sabe-se 

que a inflamação da sinóvia é uma característica chave no desenvolvimento 

do processo patológico. Porém, os mecanismos e fatores envolvidos para que 

a inflamação se torne crônica ainda não estão bem elucidados10. A interação 

entre fatores genéticos, ambientais e genes locais específicos, determinados, 

sobretudo, pelo Human leukocyte antigen (HLA) e, especialmente, pelo locus 

HLA-DRB1, também estão associados com a patogênese da doença11,12. No 

entanto, a fisiopatologia e a etiologia genética da AIJ permanecem indefinidas, 

e são distintas para cada forma de início13. 

Em crianças e adolescentes predispostos, fatores ambientais, como 

exposição à luz solar, fumaça de cigarro, drogas ou infecção podem 

desencadear o aparecimento da AIJ1,14. Dessa forma, acredita-se que fatores 

hereditários e ambientais estejam envolvidos e que uma reação auto-imune 

precipita uma cascata de alterações inflamatórias, dando início aos sintomas 

da doença10,13,14. 

Os objetivos principais do tratamento incluem o alívio da dor, a 

preservação da função articular e da força muscular, a prevenção de 

deformidades e controle das manifestações sistêmicas e extra-articulares. A 

longo prazo, busca minimizar os eventos adversos das medicações, bem 
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como preservar a visão, promover crescimento e desenvolvimento normais e 

manter e promover a “qualidade de vida relacionada à saúde” (QVRS) dos 

pacientes e seus cuidadores2,10,15. 

É recomendado que o acompanhamento de crianças e adolescentes 

com AIJ seja feito com abordagem interdisciplinar para assegurar que suas 

necessidades físicas, psicossociais, educacionais e vocacionais sejam 

atendidas durante o tratamento e futuramente na transição de cuidados para 

a vida adulta16. 

A terapia medicamentosa é individualizada e irá variar de acordo com o 

estágio da doença, sua atividade, resposta individual e gravidade17. 

Inicialmente, as drogas denominadas antiinflamatórios não hormonais (AINH) 

são a opção terapêutica utilizada, por melhorarem a dor muscular e 

periarticular, bem como a rigidez matinal, embora não modifiquem o curso da 

doença. O metotrexato é o agente de segunda linha mais utilizado por ter início 

de ação relativamente rápido, facilidade de administração, com toxicidade 

aceitável, além de alterar o curso e a progressão da AIJ, sendo considerada 

droga remissiva. No entanto, cerca de um terço dos pacientes não respondem 

adequadamente à essa medicação. Os corticosteroides (CE) devem ser 

reservados para as fases agudas e manifestações sistêmicas graves como 

pericardite, vasculite, síndrome de ativação macrofágica, uveíte crônica ou 

como agentes intra-articulares. O uso de imunossupressores e drogas 

citotóxicas é reservado para casos com complicações graves que ameacem a 

vida, toxicidade significativa aos CE ou doença erosiva progressiva18,19. 



 

4 
 

 

 

A compreensão dos mecanismos imunológicos envolvidos na 

patogênese da doença, permitiu o surgimento de agentes imunobiológicos 

como opção terapêutica, os quais atuam em etapas específicas da resposta 

imune, na remissão da doença e na melhora dos desfechos a longo prazo, 

bem como na qualidade de vida dos pacientes20. 

Com o aumento da sobrevida dos pacientes com AIJ após o advento 

da terapia imunobiológica, grande ênfase tem sido dada para a QVRS, a qual 

engloba a avaliação dos sintomas físicos, da capacidade funcional e o impacto 

psicossocial da doença sobre o paciente e a família21,22. Instrumentos 

validados para essa finalidade10,23,24 já são utilizados nos ambulatórios de 

reumatologia pediátrica. 

Além disso, devido à melhora do prognóstico da AIJ, atenção 

multiprofissional está direcionada ao cuidado do paciente no que diz respeito 

à avaliação dos fatores de risco de aterosclerose25,26, controle da 

dislipidemia27,28, prática de atividade física29,30,31, avaliação do consumo 

alimentar32,33, bem como avaliação da saúde bucal34,35. 

 

1.1 Periodonto e Doença periodontal  

 

 O periodonto (peri = em torno de, odonto = dente) compreende os 

seguintes tecidos: a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o 

osso alveolar; e este é constituído por dois componentes: o osso alveolar 

propriamente dito e o processo alveolar, com a principal função de inserir o 

dente no tecido ósseo dos maxilares e manter a integridade da superfície da 
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mucosa mastigatória da cavidade oral. Na extremidade do osso mandibular 

uma eminência arredondada caracteriza o côndilo ou cabeça da mandíbula, 

formando a articulação têmporomandibular, ou seja, a articulação do processo 

condilar da mandíbula com o osso temporal34,36.  

As doenças periodontais (gengivite e periodontite) são caracterizadas 

por infecções localizadas, geralmente associadas ao processo inflamatório em 

doenças crônicas. Estudos recentes sugerem que a doença periodontal não 

tratada pode causar baixo grau de infecção sistêmica e alteração lipídica 

sérica, levando ao aumento do risco cardiovascular em adultos saudáveis37. 

A gengivite é a doença periodontal mais prevalente na faixa etária 

pediátrica38, e parece estar associada com redução salivar local, imunidade 

mucosal, resposta imune local, além do próprio processo da doença em 

pacientes com AIJ39.  

Os sinais clínicos de inflamação oral, sangramento, inchaço e 

vermelhidão gengival, característicos da gengivite, são decorrentes de uma 

resposta vascular com aumento de infiltração de líquido linfocítico com 

deposição de macrófagos e de células inflamatórias na gengiva38. 

Em resposta à presença do biofilme dental (placa bacteriana), linfócitos 

B e T, neutrófilos e monócitos/macrófagos produzem desreguladamente 

elevados níveis de mediadores inflamatórios e enzimas destrutivas, como 

citocinas pró inflamatórias, quimiocinas, metabólitos do ácido araquidônico e 

enzimas proteolíticas, que contribuem para a degradação tecidual e 

reabsorção óssea presente na periodontite40,41. 
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 Dessa forma, o quadro inicial da doença periodontal é a gengivite, 

caracterizada pela presença de biofilme dental e sangramento gengival, a qual 

é reversível. Porém, se não tratada, poderá evoluir para uma forma mais grave 

da doença, que é a periodontite38,42. 

Estudo realizado com a casuística da Unidade de Reumatologia 

Pediátrica do Instituto da Criança, Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) encontrou que 

pacientes com AIJ tem maior incidência de doença gengival e disfunção 

mandibular quando comparado com grupo controle saudável34. 

Os efeitos deletérios da AIJ na saúde oral são multifatoriais e incluem 

alterações bioquímicas causadas pelo uso das medicações para controle da 

doença. A má higiene oral em pacientes com AIJ é um fator de risco para 

infecção sistêmica, sobretudo quando o paciente é imunodeprimido, pelo uso 

de CE e drogas modificadoras do curso da doença (DMARDs)43,44. 

Dados sobre gengivite e periodontite em pacientes com AIJ são 

escassos e não conclusivos38 e, ambas as condições podem estar associadas 

a fatores como atividade da doença, habilidade funcional, desregulação da 

resposta imunoinflamatória e terapia medicamentosa34,38,45-49. O gênero e a 

idade parecem ter relação com as doenças periodontais50,51 e a inclusão de 

ambos os gêneros e diferentes estágios puberais em estudos anteriores não 

proporcionou conclusões elucidativas.  
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1.2 Dislipidemia 

 

Na AIJ, a prevalência de dislipidemia é controversa52-61 e sua possível 

associação com a condição periodontal ainda não foi investigada.  

Estudos mostram que pacientes com AIJ apresentam metabolismo 

lipídico alterado em diferentes estágios inflamatórios da doença ativa ou 

inativa60,61 sendo mais suscetíveis à risco prematuro de aterosclerose28,60. 

Independente do subtipo da AIJ, a alteração do perfil lipídico pode estar 

presente. A diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL) parece ser 

uma das alterações mais comuns dentre os pacientes com AIJ52,55,58,59,63. 

Sugere-se que baixos níveis dessa lipoproteína, a qual assume importante 

papel protetor durante o processo infeccioso e está relacionada com a 

modulação da resposta inflamatória, predispõe a maior agravo quando em 

vigência de processos infecciosos. Durante a infância, a diminuição de HDL 

frente a processo inflamatório/infeccioso, está associada a maior risco 

aterogênico27. 

Evidências sobre os fatores de risco para doença cardiovascular 

demonstram que o uso do cigarro, a alteração do perfil lipídico e do estado 

nutricional,  a inatividade física e a medicação – especialmente os CE – têm 

grande impacto no processo aterogênico de pacientes com AIJ26,28 por 

desencadearem um processo inflamatório mediado por citocinas pró 

inflamatórias como interleucina (IL)-1, IL-6, fator de necrose tumoral alfa (TNF-
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α) e espécies reativas de oxigênio (ERO), que culminam na ativação da 

disfunção endotelial26,66. 

A presença de disfunção endotelial como um marcador de eventos 

cardiovasculares precoce já foi relatada em crianças e adolescentes com AIJ, 

sendo alvo de estudos devido sua importância no prognóstico desses 

pacientes26,66. 

 

1.3 Doença periodontal e dislipidemia em pacientes com AIJ  

 

 A patogênese da AIJ e da doença periodontal parece ser semelhante. 

Sugere-se que a associação entre a AIJ e a periodontite agressiva é 

desencadeada pela desregulação da resposta imunoinflamatória, dada pelo 

aumento de várias citocinas, destacando-se a IL-10 e o TNF-α; mediadores 

que podem potencialmente participar como biomarcadores no processo 

inflamatório em ambas as doenças67,68. 

 Uma vez estabelecida a patogênese da inflamação em pacientes com 

AIJ, fatores genéticos e ambientais podem contribuir para a instalação de um 

processo infeccioso lento e gradual, que pode culminar no desenvolvimento 

de outros acometimentos como a doença periodontal. O tempo de início da 

doença parece estar relacionado com o aparecimento de efeitos adversos 

decorrentes do tratamento e dos efeitos degenerativos da própria patologia69.  

 Dessa forma, o cuidado está direcionado para controlar os fatores de 

risco de aterosclerose precoce em pacientes com doenças auto-imunes, além 
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de melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento, sobretudo, de crianças 

e adolescentes.  

A recente definição de um novo parâmetro para a avaliação da atividade 

da doença (Juvenile Arthritis Disease Activity Score – JADAS)70 permite uma 

análise mais fidedigna e eficaz dos efeitos da doença na saúde oral dos 

pacientes. 

O atual conhecimento sobre os efeitos decorrentes da alteração lipídica 

bem como da doença periodontal em pacientes com doenças inflamatórias 

crônicas, suscita a necessidade de estudar acerca da relação destes fatores e 

seu impacto na qualidade de vida e no prognóstico de crianças e adolescentes 

com AIJ.  

A ausência de estudos que avaliem a associação de doença periodontal 

e dislipidemia em pacientes com AIJ estimulou a realização do presente 

trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Avaliar as doenças periodontais e perfil lipídico de adolescentes púberes 

e pós púberes do sexo feminino com AIJ e controles saudáveis.  

2.2  Avaliar as possíveis associações entre doença periodontal e dislipidemia 

em meninas púberes e pós púberes com AIJ com: dados demográficos, 

antropométricos, laboratoriais, pressão arterial, composição corporal, nível 

de atividade física, escores de avaliação da doença e tratamento. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Pacientes com AIJ e controles 

 Estudo transversal foi realizado de agosto de 2012 a janeiro de 2015. 

Neste período, 113 pacientes com AIJ do sexo feminino foram atendidas 

consecutivamente na Unidade de Reumatologia Pediátrica do HC-FMUSP. Os 

critérios de inclusão foram: estadiamento puberal de Tanner entre 2 e 5, sexo 

feminino e diagnóstico de AIJ de acordo com o ILAR9.  

 Os critérios de exclusão foram: diabetes mellitus (glicemia de jejum              

>126mg/dL), insuficiência renal (clearance de creatinina 

<70ml/minuto/1,73m2), proteinúria >0,3g/24horas, disfunção hepática e 

tireoideana, neoplasia, infecção nos últimos 15 dias, internação no último mês, 

uso anterior ou atual de cigarro e/ou álcool, gravidez, anticoncepcionais orais, 

drogas hipolipemiantes, anticonvulsivantes, anti-hipertensivos (diuréticos 

tiazídicos e betabloqueadores), uso de aparelho ortodôntico e apresentarem 

síndrome de sobreposição com outras doenças autoimunes. Setenta e oito 

pacientes com AIJ do gênero feminino foram excluídas por: estarem no 

período pré-púbere (n=44), recusarem-se a participar da pesquisa (n=25), 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 (n=1), hipotireoidismo (n=1), infecção 

aguda (n=2). Uma paciente foi excluída por apresentar hospitalização no 

último mês e outras quatro por apresentarem síndrome de sobreposição com 

outras doenças autoimunes. 
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 Portanto, foram selecionadas para o estudo 35 meninas com AIJ. O grupo 

controle foi constituído de 35 meninas saudáveis, a maioria recrutada entre 

familiares das pacientes com AIJ (primas ou irmãs).  

 O presente estudo fez parte do projeto temático “Avaliação da qualidade 

de vida de portadores de doenças autoimunes: densidade mineral óssea e 

dislipidemia”, aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do HC-FMUSP (protocolo nº 0580/09, aprovado em 

01/07/2009) com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP) (08/58238-4). Esse trabalho foi aprovado pela CAPPesq 

(protocolo nº 0580/09, aprovado em 09/04/2014) (Anexo A). O Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo B) foi assinado pelos 

responsáveis legais de todos os participantes.  

 

3.2 Dados demográficos, antropométricos e composição corporal 

  A idade atual, a pressão arterial (em mmHg), o peso (em quilogramas) 

e a estatura (em metros) foram avaliados nas pacientes com AIJ e controles 

saudáveis. O índice de massa corpórea (IMC) foi definido pela fórmula: peso 

em quilogramas/estatura em metros quadrados (kg/m2). Os dados 

antropométricos foram avaliados utilizando-se o escore-Z de IMC para idade 

e o escore-Z de estatura para idade. Para o cálculo do escore-Z foi utilizado o 

programa World Health Organization (WHO) AnthroPlus, versão 1.0.4 (GE, 

Switzerland) da Organização Mundial de Saúde (OMS). A classificação 

nutricional foi determinada de acordo com os parâmetros da OMS: sobrepeso 
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foi definido como escore-Z > + 1 e ≤ + 2 desvios-padrão (DP) para o IMC e 

obesidade foi definida como escore-Z > +2 e ≤ +3 DP para o IMC71. A 

composição corporal (massa gorda em quilogramas, massa magra em 

quilogramas e percentual de gordura) foi avaliada pelo exame de 

Absortometria radiológica de dupla energia (DXA) usando o densitômetro 

Hologic QDR 4500 com um programa de avaliação pediátrica. A atividade 

física foi avaliada baseada no nível de atividade física no último mês, e foi 

classificada em: “diária”, “várias vezes por semana”, “uma vez por semana”, 

“raramente” ou “nunca”72. Definiu-se como inatividade física o nível de 

atividade física menor ou igual a “uma vez por semana”.  

 

3.3 Avaliação dental e periodontal  

 A avaliação dental e periodontal das pacientes e controles foi realizada 

no Serviço de Dor Orofacial/Articulação temporomandibular (ATM) da Divisão 

de Odontologia do HC-FMUSP pelos seguintes índices padronizados:  

1. Índice gengival (IG)73 que identifica visualmente as alterações da forma 

e contorno dos tecidos periodontais. Anormalidade gengival foi 

considerada quando IG > 0. 

2. Índice de placa (IP)74 que é utilizado para avaliar a condição de higiene 

oral, e é calculado pelo número de superfícies dentárias coradas por 

pastilhas evidenciadoras de placa bacteriana, multiplicado por 100 e 

dividido pelo número total de superfícies analisadas. 
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3. Índice de sangramento (IS) à sondagem75 que é determinado pelo 

número de superfícies sangrantes após sondagem com sonda 

periodontal, multiplicado por 100 e dividido pelo número total de 

superfícies. Este índice avalia inflamação gengival (gengivite). 

4. Profundidade clínica de sondagem (PCS)76 que é realizada 

introduzindo-se uma sonda periodontal no sulco gengival, obtendo-se 

uma medida da margem gengival até o fundo do sulco. 

5. Limite esmalte-cemento - margem gengival (LEC-MG)76 que é 

mensurado pela distância entre a margem gengival até o limite esmalte-

cemento, identificando presença de hiperplasia gengival (valor 

negativo) ou recessão gengival (valor positivo). 

6. Profundidade clínica de inserção (PCI), que avalia a quantidade clínica 

de inserção de cada dente, caracterizado pela reabsorção óssea. É 

calculado pela soma dos índices PCS e LEC-MG76. As medidas foram 

realizadas em seis sítios de cada elemento dentário: distovestibular, 

vestibular/cervical, mesiovestibular, mesiolingual, lingual e distolingual. 

7. A avaliação dental foi realizada pelo índice representado pela somatória 

do número de dentes cariados, perdidos e obturados (CPO-D)34,77. Os 

valores > 0 foram considerados alterados.  

Gengivite foi definida como inflamação da gengiva na ausência de 

perda de inserção clínica78 com IS > 25%79. Periodontite foi definida quando 

PCI > 3 mm77.  
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3.4 Análise laboratorial 

 A análise imunológica e bioquímica foi realizada nas amostras de soro 

coletadas de pacientes e controles após jejum de 12 horas. 

 

3.4.1 Perfil lipídico: O colesterol total (CT) e os triglicerídeos (TG) foram 

mensurados pelo método enzimático colorimétrico, adaptado para analisador 

bioquímico RA 1000 System (Technicon), utilizando-se conjunto diagnóstico 

da Boehringer Mannheim (Argentina) e Merck (Alemanha), 

respectivamente80,81. O HDL colesterol foi obtido após a precipitação das 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) e das lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) através dos reativos precipitantes ácido fosfotúngstico e 

cloreto de magnésio82. Os níveis séricos foram determinados pelo método 

colorimétrico, conjunto diagnóstico Roche (Alemanha). Os níveis de VLDL 

colesterol foram obtidos a partir da divisão do nível dos triglicerídeos por 5 

(TG/5), desde que todas as amostras de triglicerídeos obtidos apresentassem 

valores menores que 400 mg/dL83. O LDL colesterol foi calculado pela fórmula: 

CT - (HDL + VLDL)83. 

 

3.4.2 Valores referenciais do perfil lipídico: Os níveis de risco das 

lipoproteínas foram determinados de acordo com as recomendações segundo 

a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose84. 

Dislipidemia foi definida quando pacientes com AIJ e controles saudáveis 



 

16 
 

 

 

apresentavam pelo menos uma das seguintes alterações lipídicas: CT ≥ 

170mg/dL, HDL < 45mg/dL, LDL ≥ 130mg/dL e TG ≥ 130mg/dL.84. 

 

3.4.3 Anticorpos antilipoproteína lipase (anti-LPL): A detecção de 

anticorpos anti-LPL de isotipo imunoglobulina (Ig) G foi feita pela técnica 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Em resumo, placas de 

microtitulação em poliestireno contendo 96 poços (Corning Inc., NY, EUA) 

foram sensibilizadas com 100 µL de uma solução de lipoproteína lipase 

purificada (LPL) de leite bovino (Sigma, St Louis, MO, EUA) na concentração 

de 8 µg/mL. Após incubação sob refrigeração por 16 horas as placas eram 

lavadas com solução salina tamponada com tampão fosfato pH 7.2 (PBS) e 

bloqueadas com 200 µL de soro de boi adulto (Adult bovine serum - ABS) a 

15% em PBS por uma hora à temperatura ambiente. Em seguida, 100 µL das 

amostras de soro dos pacientes e controles saudáveis, diluídas 1:100 em ABS 

15%, eram adiconados em duplicata. Após incubação por 1½ hora à 

temperatura ambiente, as placas eram lavadas três vezes com PBS e 100 µL 

de conjugado imunoenzimático, fração IgG de soro de cabra anti-IgG humana 

conjugada à fosfatase alcalina (Sigma, St Louis, MO, EUA) eram adicionados 

a cada poço. Após novo ciclo de lavagem. A reação era desenvolvida pela 

adição de p-nitrofenilfosfato e a densidade óptica (DO) lida a 405 nm num leitor 

de ELISA (Labsystems Multiskan MS, Helsínquia, Finlândia). Resultados 

positivos foram definidos para valores de DO ≥ 3 desvios-padrão acima do 

valor médio das DO de 35 amostras de soro de controles saudáveis incluídos 
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em cada ensaio (valor de corte estabelecido para o ensaio 0,388) Para 

assegurar a consistência entre ensaios, diluições em série de amostras de 

soro referência positivos foram sistematicamente incluídas em cada ensaio85. 

 

3.4.4 Anticorpos antipeptídeo citrulinado cíclico terceira geração (anti-

CCPIII) e Fator reumatoide (FR) IgM: foram determinados pela técnica ELISA 

a partir dos kits comerciais da INOVA, San Diego, USA (valor de referência > 

40 U/mL) e ORGENTEC Diagnostika GmbH, Mainz, Alemanha (valor de 

referência > 20 U/mL), respectivamente. 

 

3.4.5 Marcadores inflamatórios: Avaliações laboratoriais incluíram proteína 

C-reativa (PCR) determinada por nefelometria e velocidade de 

hemossedimentação (VHS) avaliada pelo método Westergren. 

 

3.5 Avaliações clínica, radiográfica e tratamento da AIJ 

 A avaliação clínica dos pacientes com AIJ incluiu: número de 

articulações ativas (número de articulações com artrite, que foi definida pela 

presença de edema articular ou pela presença de dois dos seguintes sinais: 

limitação do movimento, dor a palpação ou dor a movimentação passiva da 

articulação), número de articulações limitadas, e avaliação global dos 

pais/paciente e do médico da atividade da doença medida em uma escala 

analógica visual (Visual Analogue Scale - VAS) de 0 a 10, no qual 0 não 

apresenta atividade de doença e 10 representa o máximo de atividade.  



 

18 
 

 

 

O JADAS-27 foi também avaliado. Este é um instrumento utilizado para 

avaliação da atividade da doença com contagem de 27 articulações, as quais 

incluem: coluna cervical, cotovelos, punhos, metacarpofalangianas de 1 a 3, 

interfalangianas proximais, quadris, joelhos e tornozelos. Foi calculado para 

todos os pacientes com AIJ e definido como a soma dos escores de 4 

componentes: avaliação global do médico da atividade da doença (medida em 

escala de 0 a 10, no qual 0 não apresenta atividade de doença e 10 representa 

o máximo de atividade); avaliação global dos pais/paciente do bem-estar 

(medida em escala de 0 a 10, no qual 0 significa muito bom estado geral e 10 

muito ruim estado geral); número de articulações ativas e VHS (convertida 

para uma escala de 0 a 10, a partir da fórmula: VHS mm/hora - 20/10), 

podendo a pontuação total variar entre 0 a 57, com maiores escores 

associados a pior atividade da doença70.  

Os escores de avaliação da doença incluiram também a versão 

brasileira validada do questionário Childhood Health Assessment 

Questionnaire (CHAQ)86 (Anexo C). Este é um instrumento genérico que 

mensura a capacidade funcional e independência para as atividades da vida 

diária em oito categorias: vestir-se e cuidar-se, levantar-se, comer, caminhar, 

higiene, alcançar, preensão e atividades. O grau de dificuldade ou limitações 

atribuídas à doença foi calculado pela média aritmética das oito áreas e 

quantificado numa escala de 0 a 3, sendo os maiores valores indicativos de 

menor capacidade.  



 

19 
 

 

 

Para avaliar a amplitude de movimento articular de pacientes com AIJ 

foi utilizada a escala Escola Paulista de Medicina - Range of Motion (EPM-

ROM) Pediátrica87 (Anexo D), que considera dez movimentos distintos de 

pequenas e grandes articulações, dos lados direito e esquerdo, mensurado 

por um goniômetro. A pontuação de cada articulação varia de 0 (movimento 

completo) a 3 (limitação grave).  

Utilizou-se também o questionário genérico de QVRS pediátrica, 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQLTM 4.0) de 23 itens que abrangem: 

1. dimensão física (oito itens), 2. dimensão emocional (cinco itens), 3. 

dimensão social (cinco itens), e 4. dimensão escolar (cinco itens). Este foi 

validado para o português brasileiro e desenvolvido para a aferição da QVRS 

em crianças e adolescentes, usando diferentes versões para dois grupos de 

idade: 8-12 e 13-18 anos. Dois instrumentos foram utilizados para esta 

avaliação: PedsQLTM 4.0 relatado pelos pacientes e PedsQLTM 4.0 referido 

pelos pais (Anexo E). A escala de respostas variava entre cinco níveis (0 = 

nunca é um problema; 1 = quase nunca é um problema; 2 = algumas vezes é 

um problema; 3 = frequentemente é um problema; 4 = quase sempre é um 

problema). As respostas foram pontuadas inversamente e transpostas 

linearmente para uma escala de 0-100 (0 = 100, 1 = 75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0); 

assim, quanto maior o escore, melhor a QVRS88.  

O raio-x panorâmico de face foi utilizado para visualização dos dentes, 

periodonto, maxilares e ATM. Alterações no côndilo mandibular foram 

classificadas em 4 graus: grau 0 (sem alterações radiográficas), grau 1 
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(discreta irregularidade nas bordas do côndilo), grau 2 (erosões e/ou 

achatamento do côndilo) e grau 3 (destruição completa do côndilo)89,90.  

Com relação ao tratamento, foram avaliados a dose atual de 

prednisona, DMARDs (metotrexato, sulfasalazina e leflunomide), drogas 

imunossupressoras (ciclosporina e azatioprina) e agentes biológicos 

(adalimumabe, etanercepte, tocilizumabe e abatacepte). 

 

3.6 Análise estatística 

 Para as variáveis categóricas, os dados foram apresentados em 

número (porcentagem) e as diferenças avaliadas pelo teste exato de Fisher. 

As variáveis contínuas foram apresentadas em mediana (intervalo) ou média 

( DP) de acordo com a distribuição anormal ou normal, respectivamente. Os 

dados foram comparados pelos testes de Mann-Whitney ou teste t para avaliar 

as diferenças de mediana ou média entre os grupos de pacientes com AIJ e 

controles saudáveis, entre pacientes com e sem gengivite e entre pacientes 

com e sem dislipidemia, de acordo com dados demográficos, antropométricos, 

periodontais e dental, clínicos, laboratoriais, radiográfico e tratamento. Nas 

pacientes com AIJ, o coeficiente de correlação de Spearman foi utilizado para 

identificar as variáveis correlacionadas aos índices periodontais e dental e 

dislipidemia. Valores de p menores que 0,05 foram considerados significantes.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Pacientes com AIJ versus controles saudáveis  

 Dados demográficos, antropométricos, atividade física, pressão arterial, 

composição corporal, dados laboratoriais, e avaliação periodontal e dental em 

pacientes com AIJ do gênero feminino e controles saudáveis estão 

apresentados na Tabela 1. A idade atual foi semelhante entre pacientes e 

controles (11,90 ± 2,0 vs. 12,50 ± 3,0 anos, p=0,289). A frequência de 

inatividade física foi significantemente maior nas pacientes com AIJ 

comparada com controles (51% vs. 17%, p=0,005). A média de massa magra 

foi significantemente menor nas pacientes em relação às controles (28,66 ± 

8,41 vs. 32,98 ± 8,51 kg, p=0,044) (Tabela 1). 

 A presença de dislipidemia foi semelhante nas pacientes com AIJ e 

controles (71% vs. 57%, p=0,318). A média dos TG foi significantemente maior 

nas pacientes versus controles (77,83 ± 38,81 vs. 60,13 ± 23,01 mg/dL, 

p=0,023), assim como a frequência dos triglicerídeos (17% vs. 0%, p=0,025). 

Apenas duas das seis pacientes com AIJ (33%) e que apresentaram 

hipertrigliceridemia usaram CE no momento do estudo. As medianas do PCR 

[1,90 (0-76,90) vs. 0,60 (0,10-3,40) mg/L, p=0,035)] e do VHS [16 (8-55) vs. 15 

(5-42) mm/1ªhora, p=0,045] foram significantemente maiores nas pacientes 

com AIJ. A mediana do LEC-MG foi significantemente menor no grupo AIJ [-

0,54 (-1,37 a 0,64) vs. 0,02 (-0,87 a 1,89), p<0,0001). Não foram observadas 

diferenças estatísticas no estágio puberal de Tanner, dados antropométricos, 
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pressão arterial, autoanticorpos, e outros índices periodontais e dental 

(p>0,05; Tabela 1).  
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Tabela 1 – Dados demográficos, antropométricos, atividade física, pressão arterial, composição 
corporal, dados laboratoriais, avaliação periodontal e dental em meninas com artrite 
idiopática juvenil (AIJ) e controles 

Variáveis 
AIJ 

n=35 

Controles saudáveis 

n=35 
P 

Dados demográficos    
   Idade, anos 11,90 ± 2,0 12,50 ± 3,0 0,289 
   Estágio puberal de Tanner 2 e 3 23 (66) 17 (49) 

0,148 
   Estágio puberal de Tanner 4 e 5 12 (34) 18 (51) 
Dados antropométricos/Estado nutricional         
   Peso (kg)                 44,76 ± 16,94 49,28 ± 15,48 0,103 
   Estatura/idade, escore-Z -0,53 ± 1,69 0,15 ± 1,62 0,090 
   IMC, escore-Z 0,32 ± 1,57 0,58 ± 1,40 0,440 
   Sobrepeso  4 (11) 11 (31) 0,078 
   Obesidade 6 (17) 2 (6) 0,259 

Atividade física    

  “Uma vez por semana”, “raramente” e 
   “nunca” 

18 (51) 6 (17) 0,005 

Pressão arterial    
   Pressão sistólica (>p95) 6 (17) 1 (3) 0,106 
   Pressão diastólica (>p95) 3 (9) 1 (3) 0,614 
Composição corporal    

   Gordura corporal, % 27,50 (12,90-49,10) 29,85 (19,40-39,90) 0,491 
   Massa gorda, kg 11,52 (2,74-57,21) 14,30 (6,0-30,50) 0,181 
   Massa magra, kg 28,66 ± 8,41 32,98 ± 8,51 0,044 
Perfil lipídico e glicêmico    
Dislipidemia 25 (71) 20 (57) 0,318 
   Colesterol Total, mg/dL 147,49 ± 28,79 140,49 ± 26,44 0,293 

                            ≥170mg/dL 9 (26) 4 (11) 0,218 
   HDL, mg/Dl 49 (26-66) 45 (33-69) 0,828 
            <45 mg/dL 16 (46) 17 (49) 1,000 
   LDL, mg/dL 85 (36-134) 85 (49-140) 0,995 
            ≥130 mg/dL 1 (3) 3 (9) 0,614 
   VLDL, mg/dL 15 (6-61) 13 (4-88) 0,169 
   Triglicerídeos, mg/dL 77,83 ± 38,81 60,13 ± 23,01 0,023 

            ≥130 mg/dL 6 (17) 0  (0) 0,025 

   Glicemia de jejum, mg/dL 84,51 ± 6,87 85,50 ± 6,31 0,529 
Marcadores inflamatórios    
   PCR, mg/L 1,90 (0-76,90) 0,60 (0,10-3,40) 0,035 

   VHS, mm/1ahora 16 (8-55) 15 (5-42) 0,045 
Autoanticorpos    

   Anti-CCPIII 1 (3) 0 (0) 1,000 
   FR 1 (3) 1 (3) 1,000 
   Anti-LPL  0 (0) 1 (3) 1,000 
Avaliação periodontal/dental, n=33    
   IG 0 (0-3) 1 (0-3) 0,994 
   IP, % 66,60 (10,20-100) 58,92 (0-100) 0,576 
   IS, % 12,79 (1,19-61,60) 15,76 (0-66,60) 0,495 
      Gengivite, IS > 25% 8/33 (24) 10/33 (30) 0,783 
   PCS, mm 1,61 (1,08-2,32) 1,44 (0-2,24) 0,380 
   LEC-MG, mm -0,54 (-1,37-0,64) 0,02 (-0,87-1,89) < 0,0001 

   PCI, mm 1,05 (0,40-2,09) 1,23 (0,63-2,32) 0,216 
   CPO-D  1 (0-6) 2 (0-8) 0,825 

Resultados apresentados em mediana (intervalo), média ± DP e n (%). IMC (Índice de Massa Corpórea), HDL (Lipoproteína de Alta 
Densidade), LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade), VLDL (Lipoproteína de Muito Baixa Densidade), PCR (Proteína C Reativa), 
VHS (Velocidade de Hemossedimentação), Anti-CCPIII (Anticorpo Anti-peptídeo Citrulinado Cíclico terceira geração), FR (Fator 
Reumatoide), Anti-LPL (Anticorpo Antilipoproteína Lipase), IG (Índice Gengival), IP (Índice de Placa), IS (Índice de Sangramento), 
PCS (Profundidade Clínica de Sondagem), LEC-MG (Limite Esmalte-Cemento - Margem Gengival), PCI (Profundidade Clínica de 
Inserção) e CPO-D (Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados) 
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4.2 Pacientes com AIJ 

A média de duração da doença foi 6,0 anos (0,25-13). A forma de início 

oligoarticular da AIJ foi observada em 14/35 (40%) dos pacientes, forma de 

início poliarticular em 12/35 (34%), forma de início sistêmica em 7/35 (20%), 

forma de início entesite relacionada à artrite em 1/35 (3%) e artrite psoriásica 

1/35 (3%). Dislipidemia foi observada em 25/35 (71%) das pacientes com AIJ: 

HDL < 45mg/dL em 16/25 (64%), CT ≥ 170mg/dL 9/25 (36%), TG ≥ 130mg/dL 

6/25 (24%) e LDL ≥ 130mg/dL 1/25 (4%). 

Comparações entre pacientes com AIJ com e sem gengivite estão 

apresentadas na Tabela 2. Gengivite foi observada em 8/33 (24%) das 

pacientes. Nenhuma paciente com AIJ teve periodontite. A frequência do uso 

de ciclosporina foi significantemente maior nas pacientes com gengivite 

quando comparada com as pacientes sem essa alteração (37% vs. 0%, 

p=0,01). Não houve diferença entre dados demográficos, antropométricos, 

atividade física, pressão arterial, composição corporal, dados laboratoriais, 

perfil lipídico e outras terapias medicamentosas nos dois grupos (p>0,05; 

Tabela 2).
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Tabela 2 – Dados demográficos, antropométricos, atividade física, pressão arterial, composição 
corporal, dados laboratoriais, avaliação periodontal, dental e radiográfica, escores de 
avaliação da artrite idiopática juvenil (AIJ) e terapia medicamentosa em meninas com 
AIJ com e sem gengivite  

Variáveis 
Com gengivite 

n=8 

Sem gengivite 

n=25 
P 

Dados demográficos    
   Idade, anos 12,00 (11-17) 12,00 (8-16) 0,231 
   Duração da doença, anos 4,44 ± 3,95 6,81 ± 3,49 0,115 
   Estágio puberal de Tanner 2 e 3 6 (75) 16 (64) 

0,687 
   Estágio puberal de Tanner 4 e 5 2 (25) 9 (36) 
Dados antropométricos/Estado Nutricional    
   Peso (kg)                 50,45 (29,70-63,50) 41,50 (21,20-118,30) 0,141 
   Estatura/idade, escore-Z -0,65 ± 1,42 -0,52 ± 1,61 0,835 
   IMC, escore-Z 0,78 ± 1,41 0,35 ± 1,41 0,462 
   Sobrepeso  0 (0) 4 (16) 0,550 
   Obesidade 3 (37) 3 (12) 0,136 
Atividade física    
  “Uma vez por semana”, “raramente” e “nunca” 5 (62) 13 (52) 0,699 
Pressão arterial    
   Pressão sistólica (>p95) 1 (12) 5 (20) 1,000 
   Pressão diastólica (>p95) 0 (0) 3 (12) 0,560 
Composição corporal    

   Gordural corporal, % 31,93 ± 10,77 28,33 ± 8,83 0,374 
   Massa gorda, kg 20,47 (2,74-27,67) 10,72 (3,17-57,21) 0,228 
   Massa magra, kg 29,33 ± 7,44 28,74 ± 8,69 0,873 
Perfil lipídico e glicêmico    
Dislipidemia 6 (75) 17 (68) 1,000 
   Colesterol Total, mg/dL 160,25 ± 27,70 144,72 ± 28,96 0,192 

                           ≥170mg/dL 4 (50) 5 (20) 0,169 
   HDL, mg/dL 50,00 ± 10,57 47,64 ± 11,03 0,599 
           <45 mg/dL 2 (25) 12 (48) 0,416 
   LDL, mg/dL 91,87 ± 25,93 85,08 ± 24,41 0,504 
           ≥130 mg/dL 1 (12) 0 (0) 0,242 
   VLDL, mg/dL 17,75 ± 9,39 16,64 ± 11,24 0,803 
   Triglicerídeos, mg/dL 88,87 ± 46,90 71,64 ± 34,26 0,266 
           ≥130 mg/dL 2 (25) 3 (12) 0,574 
   Glicemia de jejum, mg/dL 84,12 ± 9,54 85,04 ± 6,08 0,750 
Avaliação periodontal/dental, n=33    
   IG 1,5 (0-3) 0 (0-3) 0,274 
   IP, % 64,10 (38,88-100) 68,75 (10,20-100) 0,916 
   PCS, mm 1,80 (1,30-2,32) 1,55 (1,08-2,30) 0,101 
   LEC-MG, mm -0,66 (-1,37-0) -0,54 (-1,03-0,64) 0,753 
   PCI, mm 1,53 (0,60-2,01) 1,01 (0,40-2,09) 0,200 
   CPO-D  2 (0-6) 1 (0-6) 0,817 
Marcadores inflamatórios    
  PCR, mg/L 5,20 (0,10-26,70) 0,80 (0-76,90) 0,239 
  VHS, mm/1ahora 23,5 (11-45) 16 (8-55) 0,529 
Escores da AIJ    

  Peds QLTM 4.0 pais (0-100) 88 (33-98,9) 68,5 (39,1-97,8) 0,153 
  Peds QLTM 4.0 pacientes (0-100) 84,5 (41-95,6) 73,9 (18,3-95,6) 0,166 
  EPM-ROM (0-3) 0,30 (0-1,35) 0,35 (0-0,80) 0,614 
  CHAQ (0-3) 0,22 (0-0,75) 0,12 (0-2,25) 0,705 
  VAS paciente (0-10) 0 (0-8) 0 (0-5) 0,613 
  VAS médico (0-10) 0,5 (0-7) 1 (0-4) 0,933 
  Número de articulações ativas  0 (0-7) 0 (0-8) 0,584 
  Número de articulações limitadas 2 (0-9) 1 (0-12) 0,556 
  JADAS-27 (0-57) 2,15 (0-22) 4 (0-17) 0,769 
Alterações no Raio-X panorâmico 4/6 (67) 12/16 (75) 1,000 
Terapia medicamentosa atual    
   Glicocorticoide 2 (25) 4 (16) 0,616 
   Metotrexato 6 (75) 17 (68) 1,000 
   Ciclosporina 3 (37) 0 (0) 0,010 

   Terapia Anti-TNF 2 (25) 3 (12) 0,241 
Resultados apresentados em mediana (intervalo), média ± DP e n (%). IMC (Índice de Massa Corpórea), HDL (Lipoproteína de Alta Densidade), LDL (Lipoproteína de Baixa 
Densidade), VLDL (Lipoproteína de Muito Baixa Densidade), IG (Índice Gengival), IP (Índice de Placa), PCS (Profundidade Clínica de Sondagem), LEC-MG (Limite Esmalte-
Cemento - Margem Gengival), PCI (Profundidade Clínica de Inserção), CPO-D (Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados), PCR (Proteína C Reativa), VHS (Velocidade 
de Hemossedimentação), Peds QL 4.0 (Pediatric Quality of Life InventoryTM), EPM-ROM (Escola Paulista de Medicina - Range of Motion Scale), CHAQ (Childhood Health 
Assessment Questionnaire), VAS (Visual Analogue Scale), JADAS (Juvenile Arthritis Disease Activity Score)
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Nas pacientes com AIJ foram observadas correlações positivas entre 

CPO-D e JADAS-27 (rs= +0,364; p=0,037) (Figura 1), entre CPO-D e VAS do 

médico (rs= +0,401; p=0,021) (Figura 2) e entre CPO-D e VAS do paciente (rs= 

+0,364; p=0,037) (Figura 3); entre IG e EPM-ROM (rs= +0,392; p=0,024) 

(Figura 4) e entre IG e CHAQ (rs= +0,402; p=0,020) (Figura 5); entre IP e VAS 

do médico (rs= +0,430; p=0,013) (Figura 6), e entre IS e Peds QL dos pais (rs= 

+0,431; p=0,012) (Figura 7). 

 
 
 

 

Figura 1 – Representação gráfica da correlação entre índice de dentes cariados, perdidos e 
obturados (CPO-D) e Juvenile Arthritis Disease Activity Score (JADAS)-27 em pacientes com 
artrite idiopática juvenil 
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Figura 2 – Representação gráfica da correlação entre índice de dentes cariados, perdidos e 
obturados (CPO-D) e Visual Analogue Scale (VAS) do médico em pacientes com artrite 
idiopática juvenil 

 

 

 

 

Figura 3 – Representação gráfica da correlação entre índice de dentes cariados, perdidos e 
obturados (CPO-D) e Visual Analogue Scale (VAS) do paciente em pacientes com artrite 
idiopática juvenil 
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Figura 4 – Representação gráfica da correlação entre índice gengival (IG) e Escola Paulista 

de Medicina – Range of Motion (EPM-ROM) em pacientes com artrite idiopática juvenil 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Representação gráfica da correlação entre índice gengival (IG) e Childhood Health 
Assessment Questionnaire (CHAQ) em pacientes com artrite idiopática juvenil 
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Figura 6 – Representação gráfica da correlação entre índice de placa (IP) e Visual Analogue 
Scale (VAS) do médico em pacientes com artrite idiopática juvenil 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7 – Representação gráfica da correlação entre índice de sangramento (IS) e Pediatric 

Quality of Life Inventory (Peds-QL) dos pais em pacientes com artrite idiopática juvenil 
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Avaliações entre pacientes com AIJ com e sem dislipidemia estão 

apresentadas na Tabela 3. Não foram evidenciadas diferenças em relação à 

avaliação periodontal e dental, assim como os outros parâmetros em ambos 

os grupos (p>0,05; Tabela 3). Na avaliação do Raio-X panorâmico, 17/23 

(74%) das pacientes com AIJ apresentaram alterações condilares (grau ≥ 1), 

sem diferença em relação à presença de gengivite ou dislipidemia (Tabela 2 e 

Tabela 3). 
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Tabela 3 - Dados demográficos, antropométricos, atividade física, pressão arterial, 
composição corporal, dados laboratoriais, avaliação periodontal, dental e 
radiográfica, escores de avaliação da artrite idiopática juvenil (AIJ) e terapia 
medicamentosa em meninas com AIJ com e sem dislipidemia 

Variáveis 
Com dislipidemia 

n=25 

Sem dislipidemia 

n=10 
P 

Dados demográficos    
   Idade, anos 12,00 (10-17) 11,50 (8-15) 0,795 
   Duração da doença, anos 6,73 ± 3,47 4,54 ± 3,72 0,108 
   Estágio puberal de Tanner 2 e 3 18 (72) 5 (50) 

0,258 
   Estágio puberal de Tanner 4 e 5 7 (28) 5 (50) 
Dados antropométricos/Estado Nutricional    
   Peso (kg)                 41,80 (21,20-118,30) 42,20 (31,00-61,30) 0,827 
   Estatura/idade, escore-Z -0,79 ± 1,60 0,10 ± 1,81 0,161 
   IMC, escore-Z 0,28 ± 1,76 0,43 ± 1,02 0,801 
   Sobrepeso  4 (16) 0 (0) 0,303 
   Obesidade 5 (20) 1 (10) 0,649 
Atividade física    
  “Uma vez por semana”, “raramente” e “nunca” 11 (44) 7 (70) 0,264 
Pressão arterial    
   Pressão sistólica (>p95) 4 (16) 2 (20) 1,000 
   Pressão diastólica (>p95) 3 (12) 0 0,542 
Composição corporal    

   Gordural corporal, % 29,74 ± 9,71 26,65 ± 6,18 0,406 
   Massa gorda, kg 11,52 (2,74-57,21) 11,59 (6,66-18,40) 0,737 
   Massa magra, kg 29,71 (13,77-56,87) 29,01 (21,24-38,00) 0,867 
Perfil glicêmico    
   Glicemia de jejum, mg/dL  84 ± 7,1 85,8 ± 6,3 0,492 
Marcadores inflamatórios    
   PCR, mg/L 2,10 (0-76,90) 1,25 (0,10-17,30) 0,621 
   VHS, mm/1ahora 17 (10-55) 15 (8-51) 0,306 
Avaliação periodontal/dental, n=33    
   IG 1 (0-3) 0 (0-3) 0,734 
   IP, % 61,60 (30-100) 68,99 (10,2-100) 0,432 
   IS, % 13,09 (1,75-61,60) 9,02 (1,19-37,20) 0,438 
      Gengivite, IS > 25% 6/23 (26) 2/10 (20) 1,000 
   PCS, mm 1,61 (1,08-2,32) 1,59 (1,25-2,17) 0,784 
   LEC-MG, mm -0,54 (-1,32-0,64) -0,51 (-1,03-0) 0,875 
   PCI, mm 1,05 (0,44-2,01) 1,24 (0,40-2,09) 0,433 
   CPO-D 2 (0-6) 1 (0-4) 0,289 
Escores da AIJ    
  Peds QLTM 4.0 pais (0-100) 76 (33-98) 74,6 (46-98,9) 0,547 
  Peds QLTM 4.0 pacientes (0-100) 76 (18,3-95,6) 77,5 (61,9-95,6) 0,381 
  EPM-ROM (0-3) 0,3 (0-1,6) 0,3 (0,1-0,8) 0,782 
  CHAQ (0-3) 0,20 (0-2,25) 0,10 (0-0,70) 0,403 
  VAS paciente (0-10) 0 (0-5) 0 (0-8) 0,935 
  VAS médico (0-10) 1 (0-5) 1,5 (0-7) 0,633 
  Número de articulações ativas  0 (0-8) 0 (0-7) 0,756 
  Número de articulações limitadas 1 (0-12) 2 (0-7) 0,512 
  JADAS-27 (0-57) 4 (0-17) 3,35 (0-22) 0,812 
Alterações no Raio-X panorâmico 12/17 (70) 5/6 (83) 1,000 
Terapia medicamentosa atual    
   Glicocorticoide 5 (20) 1 (10) 0,649 
   Metotrexato 17 (68) 8 (80) 0,686 
   Ciclosporina 2 (8) 1 (10) 1,000 

   Terapia Anti-TNF 5 (20) 0 (0) 0,291 
Resultados apresentados em mediana (intervalo), média ± DP e n (%). IMC (Índice de Massa Corpórea), PCR (Proteína C Reativa), VHS (Velocidade 
de Hemossedimentação), IG (Índice Gengival), IP (Índice de Placa), IS (Índice de Sangramento), PCS (Profundidade Clínica de Sondagem), LEC-MG 
(Limite Esmalte-Cemento - Margem Gengival), PCI (Profundidade Clínica de Inserção), CPO-D (Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados), Peds 
QL 4.0 (Pediatric Quality of Life InventoryTM), EPM-ROM (Escola Paulista de Medicina - Range of Motion Scale), CHAQ (Childhood Health Assessment 
Questionnaire), VAS (Visual Analogue Scale), JADAS (Juvenile Arthritis Disease Activity Score) 
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5 DISCUSSÃO 

 

 As doenças periodontais foram semelhantes nas pacientes com AIJ e 

nas controles e foram relacionadas a parâmetros da doença. 

 A vantagem do presente estudo foi realizar uma avaliação concomitante 

de parâmetros periodontais e dental com capacidade funcional e escores da 

doença e QVRS das pacientes com AIJ. A inclusão somente de pacientes 

púberes e pós-púberes do sexo feminino foi relevante, visto que o sexo0 e o 

estágio puberal51 podem afetar as condições periodontais. Diabetes mellitus, 

fumo, ingestão de bebidas alcóolicas e drogas podem estar relacionadas às 

doenças periodontais, e essas condições foram critérios de exclusão do 

estudo37. Além disso, pacientes com disfunção da tireoide também foram 

excluídas do estudo, pois esta alteração hormonal pode interferir no perfil 

lipídico59.  

  Além disso, um ponto positivo do estudo foi o recrutamento do grupo 

controle. Este grupo foi composto principalmente de irmãs ou parentes das 

pacientes a fim de minimizar as diferenças em alguns fatores de risco como 

nutrição, escovação dental/higiene oral, e fatores genéticos e constitucionais. 

Entretanto, o estudo apresenta algumas limitações como o desenho 

transversal e um pequeno tamanho amostral, por inclusão apenas de 

pacientes púberes e pós-púberes do sexo feminino. 

 O presente estudo evidenciou que periodontite não foi encontrada nas 

pacientes com AIJ e 24% delas apresentaram gengivite. Este fato diverge de 
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outros estudos que mostraram altas frequências destas complicações 

comparadas a controles saudáveis46,50, provavelmente devido às variáveis de 

confusão, como inclusão de ambos os sexos e diferentes estágios puberais. 

Além disso, identificou-se que o uso de ciclosporina foi um fator preditor para 

gengivite nas pacientes com AIJ, porém sem associação com periodontite, 

como também já demonstrado em pacientes com dermatomiosite juvenil do 

mesmo serviço de Reumatologia Pediátrica77. 

O uso de ciclosporina está associado a eventos adversos como 

hiperplasia gengival91,92. A ciclosporina é um potente agente imunossupressor 

usado sistemicamente para tratamento de doenças autoimunes, como a AIJ, 

e o mecanismo exato envolvido na patogênese desse processo não está claro. 

Acredita-se que o aumento gengival induzido pela ciclosporina é devido a 

redução da fagocitose de colágeno em fibroblastos gengivais e consequente 

diminuição da degradação do colágeno tipo I no tecido conjuntivo gengival, na 

qual essa medicação atua como antagonista dos canais de cálcio, podendo 

aumentar a suscetibilidade à periodontite92,93. 

Os CE podem induzir dislipidemia nos pacientes com doenças 

reumatológicas, como observado em outros estudos94,95,96. De fato, um terço 

das pacientes com AIJ e que tiveram hipertrigliceridemia usaram CE no 

momento do estudo. A influência dos CE no perfil lipídico de pacientes 

reumáticos é controversa, pois podem tanto atuar no metabolismo lipídico 

como pró aterogênicos, como exercerem efeitos anti-inflamatórios e, desta 

maneira, melhorando os níveis de colesterol dos pacientes62,97.  
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 Um outro relevante achado foi que a higiene oral e a condição dental 

correlacionaram-se com atividade da doença e capacidade funcional nas 

pacientes do presente estudo, parâmetros avaliados por escores bem 

estabelecidos, que incluiu também o instrumento JADAS, desenvolvido 

recentemente para a AIJ. Esses resultados corroboram que fatores 

relacionados à doença (como inflamação articular e limitação física) têm um 

impacto negativo na condição oral das pacientes com AIJ, resultando em má 

higiene oral, com formação de placa bacteriana e consequências como o 

aparecimento de cárie e gengivite. Além disso, maus hábitos alimentares e 

pior escovação dentária, já relatadas em pacientes com AIJ comparado com 

controles, podem ter também influenciado os achados observados neste 

estudo98,99.  

 Gengivite e periodontite podem contribuir para a hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia e disfunção endotelial em pacientes sem doenças 

crônicas37 e em adultos com diabetes100, entretanto esse estudo não confirmou 

essa associação. Apesar disso, observou-se que aproximadamente três 

quartos das pacientes com AIJ tinham dislipidemia, sendo que baixos níveis 

de HDL foram a alteração mais frequente observada, como já relatado em 

estudos anteriores52,55,56,58,63. A reduzida frequência de atividade física nas 

pacientes pode contribuir para essa anormalidade lipídica101. 

Hipertrigliceridemia foi observada em quase 20% das pacientes e nenhuma 

apresentava anticorpo antilipoproteína lipase, um autoanticorpo associado ao 
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metabolismo alterado de triglicerídeos e atividade da doença em adultos com 

lúpus eritematoso sistêmico85. 

Após a avaliação odontológica pelo profissional avaliador da área, 

quando constatada a necessidade de acompanhamento/tratamento, as 

pacientes com AIJ eram encaminhadas ao ambulatório de odontologia do HC-

FMUSP, e as controles saudáveis para a Unidade Básica de Saúde mais 

próxima de sua residência para seguimento com profissional odontólogo. 

 Os achados desse estudo, como a presença de gengivite e de 

dislipidemia em pacientes com AIJ reforçam a importância do monitoramento 

da saúde bucal, do perfil lipídico e do controle da atividade da doença, com o 

intuito de reduzir o risco de eventos cardiovasculares precoce e melhorar a 

QVRS dessa população. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Hiperplasia gengival e hipertrigliceridemia foram evidenciadas em 

pacientes com AIJ púberes e pós púberes do sexo feminino. 

2. Índices periodontais e dental foram associados com parâmetros de 

atividade da doença, incapacidade funcional e aspectos da QVRS em 

pacientes com AIJ púberes e pós púberes do sexo feminino. 

3. Gengivite e periodontite não foram associadas com dislipidemia. 
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7 ANEXOS  

ANEXO A 
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ANEXO B 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME: ...................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .......................................  SEXO :   M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:………….........................................................................  Nº.................           
APTO:..................BAIRRO:........................................................................................  
CIDADE: .................................................................................................................... 
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............).………………………… 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: .......................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):............................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº:............................................. SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:…………............................................................................. Nº..............            
APTO:..................BAIRRO:........................................................................................      
CIDADE: .................................................................................................................... 
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ………………………… 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Dislipidemia em Pacientes com Artrite Idiopática Juvenil 

PESQUISADOR: Dra Lúcia Maria de Arruda Campos 

CARGO/FUNÇÃO: médica assistente    INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 72427 

UNIDADE DO HCFMUSP: Reumatologia Pediátrica 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2008 a 2010 
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REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para a participação 
voluntária de seu filho(a) neste estudo, que visa avaliar as alterações dos 
níveis de lípides (colesterol e triglicérides) em pacientes com Artrite Idiopática 
Juvenil e em crianças e adolescentes saudáveis e comparar os resultados 
obtidos.  

Para isso, será aplicado um questionário sobre os hábitos de seu filho 
(a) (alimentação, atividade física). Haverá necessidade de coleta de exames 
de sangue para dosar os níveis de colesterol e triglicérides, assim como a 
pesquisa de um anticorpo específico (anti-lipoproteina lipase) que pode 
contribuir para a alteração dos lípides. O sangue é coletado com a 
criança/adolescente em jejum de 12 horas, com seringas e agulhas que só são 
utilizadas uma vez (descartáveis), de uma veia sob a pele e em pequena 
quantidade. No local da picada da agulha, ele (a) poderá sentir um pouco de 
dor (pequena) e às vezes pode aparecer uma mancha roxa que sumirá sozinha 
após alguns dias.  

Por fim, seu filho (a) realizará um exame de densitometria óssea, que 
fazemos rotineiramente nos pacientes com artrite idiopática juvenil para 
pesquisa de osteoporose, mas que neste caso será realizada também para 
investigar o teor de gordura do corpo. Para a realização da densitometria óssea 
será necessário permanecer deitado sobre uma maca, sem se mover durante 
alguns instantes, até que o aparelho densitômetro (aparelho de realização do 
exame) se desloque por cima da maca. Trata-se de um exame rápido, indolor, 
que não emite som e que emite uma mínima quantidade de radiação que não 
traz prejuízo para seu filho(a).  

O estudo não traz benefícios diretos para o participante. No entanto, o 
melhor conhecimento das alterações lipídicas dos pacientes com artrite 
idiopática juvenil, assim como o conhecimento dos fatores que levam a estas 
alterações podem ajudar a detectá-las e tratá-las mais precocemente, de modo 
a prevenir suas conseqüências futuras (aterosclerose). 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é a nutricionista Camila Pugliese, que pode ser 
encontrada no endereço do Instituto da Criança (Avenida Dr Enéas de 
Carvalho Aguiar, 647).  Telefone(s) 30698563 e 30698510. Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 
26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

O senhor (a) tem a liberdade de não deixar que seu filho(a) participe da 
pesquisa ou de retirar seu consentimento a qualquer momento. Não há 
despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação.  

Apenas a equipe médica envolvida neste estudo terá acesso aos dados 
relativos à pesquisa, mantendo-os em sigilo. Os pais ou responsáveis legais 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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tem o direito de serem informados dos resultados relativos ao seu filho (a) 
sempre que desejarem. O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o 
material coletado somente para esta pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Dislipidemia em pacientes 
com artrite idiopática juvenil”. Eu discuti com a nutricionista Camila Pugliese 
sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 
necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 
estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(CONTROLES) 

_____________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME: ...................................................................................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .......................................  SEXO :   M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO:………….........................................................................  Nº.................           
APTO:..................BAIRRO:........................................................................................  
CIDADE: .................................................................................................................... 
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............).………………………… 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: .......................................................................................... 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):............................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :............................................ SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:…………............................................................................. Nº..............            
APTO:..................BAIRRO:........................................................................................      
CIDADE: .................................................................................................................... 
CEP:......................................... TELEFONE: DDD (............) ………………………… 

 

 
 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Dislipidemia em Pacientes com Artrite Idiopática Juvenil 

PESQUISADOR: Dra Lúcia Maria de Arruda Campos 

CARGO/FUNÇÃO: médica assistente    INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 72427 

UNIDADE DO HCFMUSP: Reumatologia Pediátrica 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 
  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 2008 a 2010 
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REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA: 

 

Essas informações estão sendo fornecidas para a participação 
voluntária de seu filho(a) neste estudo, que visa avaliar as alterações dos 
níveis de lípides (colesterol e triglicérides) em pacientes com Artrite Idiopática 
Juvenil e em crianças e adolescentes saudáveis e comparar os resultados 
obtidos.  

Para isso, será aplicado um questionário sobre os hábitos de seu filho 
(a) (alimentação, atividade física). Haverá necessidade de coleta de exames 
de sangue para dosar os níveis de colesterol e triglicérides, assim como a 
pesquisa de um anticorpo específico (anti-lipoproteina lipase) que pode 
contribuir para a alteração dos lípides. O sangue é coletado com a 
criança/adolescente em jejum de 12 horas, com seringas e agulhas que só são 
utilizadas uma vez (descartáveis), de uma veia sob a pele e em pequena 
quantidade. No local da picada da agulha, ele (a) poderá sentir um pouco de 
dor (pequena) e às vezes pode aparecer uma mancha roxa que sumirá sozinha 
após alguns dias.  

Por fim, seu filho (a) realizará um exame de densitometria óssea, que 
fazemos rotineiramente nos pacientes com artrite idiopática juvenil para 
pesquisa de osteoporose, mas que neste caso será realizada também para 
investigar o teor de gordura do corpo. Para a realização da densitometria óssea 
será necessário permanecer deitado sobre uma maca, sem se mover durante 
alguns instantes, até que o aparelho densitômetro (aparelho de realização do 
exame) se desloque por cima da maca. Trata-se de um exame rápido, indolor, 
que não emite som e que emite uma mínima quantidade de radiação que não 
traz prejuízo para seu filho(a).  

O estudo não traz benefícios diretos para o participante. No entanto, o 
melhor conhecimento das alterações lipídicas dos pacientes com artrite 
idiopática juvenil, assim como o conhecimento dos fatores que levam a estas 
alterações podem ajudar a detectá-las e tratá-las mais precocemente, de modo 
a prevenir suas conseqüências futuras (aterosclerose). 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 
principal investigador é a nutricionista Camila Pugliese, que pode ser 
encontrada no endereço do Instituto da Criança (Avenida Dr Enéas de 
Carvalho Aguiar, 647).  Telefone(s) 30698563 e 30698510. Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 
225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 
26 – E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

O senhor (a) tem a liberdade de não deixar que seu filho(a) participe da 
pesquisa ou de retirar seu consentimento a qualquer momento. Não há 
despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à 
sua participação.  

Apenas a equipe médica envolvida neste estudo terá acesso aos dados 
relativos à pesquisa, mantendo-os em sigilo. Os pais ou responsáveis legais 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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tem o direito de serem informados dos resultados relativos ao seu filho (a) 
sempre que desejarem. O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o 
material coletado somente para esta pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Dislipidemia em pacientes 
com artrite idiopática juvenil”. Eu discuti com a nutricionista Camila Pugliese 
sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 
necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter 
adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 
estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO C 
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Escala EPM-ROM Pediátrica 
 

Nome:_______________________________________________________ 

 

RG:______________   

 

Lado esquerdo  Lado direito 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

Nota 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 40 

  

70 - 41 

 

90 - 71 

Coluna cervical / 

Rotação lateral 

 

90 - 71 

 

70 - 41 

  

 40 

 

 70 

 

120 - 71 

 

160 - 

121 

 

180 - 

161 

Ombro / 

Abdução 

 

180 - 

161 

 

160 - 

121 

 

120 - 71 

 

 70 

 

 30 

 

55 - 31 

 

70 - 56 

 

90 - 71 

Punho / 

Flexão 

 

90 - 71 

 

70 - 56 

 

55 - 31 

 

 30 

 

 30 

 

55 - 31 

 

70 - 56 

 

90 - 71 

Punho / 

Extensão 

 

90 - 71 

 

70 - 56 

 

55 - 31 

 

 30 

 

 30 

  

50 - 31 

 

70 - 51 

Polegar / 

Flexão MCP 

 

70 - 51 

 

50 - 31 

  

 30 

 

 10 

 

25 - 11 

 

35 - 26 

 

45 - 36 

Coxo-femural / 

Rotação externa 

 

45 - 36 

 

35 - 26 

 

25 - 11 

 

 10 

 

 10 

 

25 - 11 

 

35 - 26 

 

45 - 36 

Coxo-femural / 

Rotação interna 

 

45 - 36 

 

35 - 26 

 

25 - 11 

 

 10 

 

 26 

 

11 - 25 

 

5 - 10 

 

4 - 0 

Joelho /  

Extensão 

 

4 - 0 

 

5 - 10 

 

11 - 25 

 

 26 

 

0 

 

10 - 1 

 

15 - 11 

 

20 - 16 

Tornozelo /  

Flexão dorsal 

 

20 - 16 

 

15 - 11 

 

10 - 1 

 

0 

 

 10 

 

25 - 11 

 

35 - 26 

 

45 - 36 

Tornozelo / 

Flexão plantar 

 

45 - 36 

 

35 - 26 

 

25 - 11 

 

 10 

 

Data __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ __/__/__ 

Nota  

(0-3) 

       

 

Cálculo da Nota:  

1) Soma dos lados Esquerdo e Direito de cada movimento dividida por 2; 

2) Soma das 10 médias dividida por 10; 

3) Variação da nota: 0 (sem limitação) a 3 (limitação máxima). 

Universidade Federal de São Paulo        Disciplina de Alergia, 
Escola Paulista de Medicina              Imunologia Clínica e Reumatologia 
 
Departamento de Pediatria 

UNIFESP 

ANEXO D 
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ANEXO E 

 

 

ID#________________ 
Data:______________ 

 

 

 

PedsQL TM 

Questionário Pediátrico  

de Qualidade de Vida 

 
Versão 4.0 

 

Relato da Criança (8 a 12 anos) 

 

 

 
Instruções 

 
A próxima página contém uma lista de coisas que podem ser um 
problema para você. Por favor, conte-nos quanto cada uma destas 
coisas têm sido um problema para você no último mês, 
assinalando: 
 
 

0 se nunca é um problema 
1 se quase nunca é um problema 
2 se algumas vezes é um problema 
3 se freqüentemente é um problema 
4 se quase sempre é um problema 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda.  
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No último mês, o quanto você tem tido problemas com... 

Sobre a Minha Saúde e Atividades 
(problemas com...) 

Nunca Quase 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Para mim é difícil andar mais de um 
quarteirão 

0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar atividades 
esportivas ou exercícios 

0 1 2 3 4 

4. Para mim é difícil levantar alguma coisa 
pesada 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de 
banheira ou chuveiro sozinho 

0 1 2 3 4 

6. Para mim é difícil fazer as tarefas do dia-
a-dia da casa 

0 1 2 3 4 

7. Eu tenho dor ou machucado 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia 0 1 2 3 4 
 

Sobre os Meus Sentimentos            
(problemas com...) 

Nunca Quase 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Eu  sinto  medo ou fico assustado 0 1 2 3 4 

2. Eu fico triste ou deprimido 0 1 2 3 4 

3. Eu fico com raiva 0 1 2 3 4 

4. Eu tenho dificuldade para dormir 0 1 2 3 4 

5. Eu me preocupo com o que vai 
acontecer comigo 

0 1 2 3 4 

 

Como eu Convivo com Outras Pessoas          
(problemas com...) 

Nunca Quase 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Eu tenho problemas em conviver com 
outras crianças 

0 1 2 3 4 

2. Outras crianças  não querem ser meus 
amigos 

0 1 2 3 4 

3. Outras crianças me provocam 0 1 2 3 4 

4. Não consigo fazer coisas que outras 
crianças da minha idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar a 
brincadeira com outras crianças 

0 1 2 3 4 

 

Sobre a Escola (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. É difícil  prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho problemas em acompanhar os 
trabalhos da classe 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto na escola por não estar me 
sentindo bem 

0 1 2 3 4 

5. Eu falto na escola para ir ao médico ou 
hospital  

0 1 2 3 4 

 PedsQL 4.0 (8-12)        Not to be reproduced without permission           Copyright © 1998 JW Varni. All rights reserved 01/00 

 



 

48 
 

 

 

ID#________________ 
Data:______________ 

 

 

 

PedsQL TM 

Questionário Pediátrico  

de Qualidade de Vida 

 
Versão 4.0 

 

Relato dos Pais sobre as Crianças (8 a 12 anos) 

 

 

Instruções 
 
A próxima página contém uma lista de coisas que podem ser um 
problema para seu (sua) filho (a). Por favor, conte-nos quanto cada 
uma destas coisas têm sido um problema para seu (sua) filho (a) 
durante o último mês, assinalando: 
 
 

0 se nunca é um problema 
1 se quase nunca é um problema 
2 se algumas vezes é um problema 
3 se freqüentemente é um problema 
4 se quase sempre é um problema 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda.  
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No último mês, quanto seu filho (a) tem tido problemas com... 

 

Capacidade Física (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Participar de atividades esportivas ou 
exercícios 

0 1 2 3 4 

4. Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5. Tomar banho de banheira ou chuveiro 
sozinho 

0 1 2 3 4 

6. Fazer as tarefas do dia-a-dia da casa 0 1 2 3 4 

7. Ter dor ou machucado 0 1 2 3 4 

8. Pouca energia 0 1 2 3 4 
 

Aspecto Emocional (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Sentir medo ou ficar assustado 0 1 2 3 4 

2. Ficar triste ou deprimido 0 1 2 3 4 

3. Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4. Dificuldade para dormir 0 1 2 3 4 

5. Ficar preocupado 0 1 2 3 4 
 

Aspecto Social (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Conviver com outras crianças 0 1 2 3 4 

2. Outras crianças não querem ser 
amigos  dele (a) 

0 1 2 3 4 

3. Outras crianças provocam seu filho 
(a) 

0 1 2 3 4 

4. Não consegue fazer coisas que outras 
crianças da mesma idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar a brincadeira com outras 
crianças 

0 1 2 3 4 

 

Atividade Escolar (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Esquecer as coisas 0 1 2 3 4 

3. Acompanhar os trabalhos da classe 0 1 2 3 4 

4. Faltar na escola por não estar se 
sentindo bem 

0 1 2 3 4 

5. Faltar na escola para ir ao médico ou 
hospital 

0 1 2 3 4 
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ID#________________ 
Data:______________ 

 

 

 

PedsQL TM 

Questionário Pediátrico  

de Qualidade de Vida 

 
Versão 4.0 

 

Relato do Adolescente (13 a 18 anos) 

 

 

 
Instruções 

 
A próxima página contém uma lista de coisas que podem ser um 
problema para você. Por favor, conte-nos quanto cada uma destas 
coisas têm sido um problema para você no último mês, 
assinalando: 
 
 

0 se nunca é um problema 
1 se quase nunca é um problema 
2 se algumas vezes é um problema 
3 se freqüentemente é um problema 
4 se quase sempre é um problema 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda 
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No último mês, quanto você tem tido problemas com... 

Sobre a Minha Saúde e Atividades 
(problemas com...) 

Nunca Quase 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Para mim é difícil andar mais de um 
quarteirão 

0 1 2 3 4 

2. Para mim é difícil correr 0 1 2 3 4 

3. Para mim é difícil praticar atividades 
esportivas ou exercícios 

0 1 2 3 4 

4. Para mim é difícil levantar alguma coisa 
pesada 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil tomar banho de 
banheira ou chuveiro sozinho 

0 1 2 3 4 

6. Para mim é difícil fazer as tarefas do dia-
a-dia da casa 

0 1 2 3 4 

7. Eu tenho dor ou machucado 0 1 2 3 4 

8. Eu tenho pouca energia  0 1 2 3 4 
 

Sobre os Meus Sentimentos            
(problemas com...) 

Nunca Quase 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Eu sinto medo ou fico assustado 0 1 2 3 4 

2. Eu fico triste ou deprimido 0 1 2 3 4 

3. Eu fico com raiva 0 1 2 3 4 

4. Eu tenho dificuldade para dormir 0 1 2 3 4 

5. Eu me preocupo com o que vai 
acontecer comigo 

0 1 2 3 4 

 

Como eu Convivo com Outras Pessoas          
(problemas com...) 

Nunca Quase 
Nunca 

Algumas 
Vezes 

Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Eu tenho problemas em conviver com 
outros adolescentes 

0 1 2 3 4 

2. Outros adolescentes  não querem ser 
meus amigos 

0 1 2 3 4 

3. Outros adolescentes me provocam. 0 1 2 3 4 

4. Não consigo fazer  coisas que outros 
adolescentes da minha idade fazem 

0 1 2 3 4 

5. Para mim é difícil acompanhar os 
adolescentes da minha idade 

0 1 2 3 4 

 

Sobre a Escola (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. É difícil prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Eu esqueço as coisas 0 1 2 3 4 

3. Eu tenho problemas em acompanhar os 
trabalhos da classe 

0 1 2 3 4 

4. Eu falto na escola por não estar me 
sentindo bem 

0 1 2 3 4 

5. Eu falto na escola para ir ao médico ou 
hospital  

0 1 2 3 4 
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Relato dos Pais sobre Adolescentes (13 a 18 anos) 

 

 

 
Instruções 

 
A próxima página contém uma lista de coisas que podem ser um 
problema para seu (sua) filho (a). Por favor, conte-nos quanto cada 
uma destas coisas têm sido um problema para seu (sua) filho (a) 
durante o último mês, assinalando: 
 
 

0 se nunca é um problema 
1 se quase nunca é um problema 
2 se algumas vezes é um problema 
3 se freqüentemente é um problema 
4 se quase sempre é um problema 

 
 

Não existem respostas certas ou erradas. 
Caso você não entenda alguma pergunta, por favor, peça ajuda.  
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No último mês, quanto seu filho (a) tem tido problemas com... 

 

Capacidade Física (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Andar mais de um quarteirão 0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Participar de atividades esportivas ou 
exercícios 

0 1 2 3 4 

4. Levantar alguma coisa pesada 0 1 2 3 4 

5. Tomar banho de banheira ou chuveiro 
sozinho 

0 1 2 3 4 

6. Fazer as tarefas do dia-a-dia da casa 0 1 2 3 4 

7. Ter dor ou machucado 0 1 2 3 4 

8. Pouca energia  0 1 2 3 4 
 

Aspecto Emocional (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Sentir medo ou ficar assustado 0 1 2 3 4 

2. Ficar triste ou deprimido 0 1 2 3 4 

3. Ficar com raiva 0 1 2 3 4 

4. Dificuldade para dormir 0 1 2 3 4 

5. Ficar preocupado 0 1 2 3 4 
 

Aspecto Social (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Conviver com outros adolescentes 
 

0 1 2 3 4 

2. Outros adolescentes não querem ser   
amigos dele (a) 

0 1 2 3 4 

3. Outros adolescentes provocam seu 
filho (a)  

0 1 2 3 4 

4. Não consegue  fazer coisas que 
outros adolescentes da mesma idade 
fazem 

0 1 2 3 4 

5. Acompanhar outros adolescentes 
 

0 1 2 3 4 

 

Atividade Escolar (problemas com...) 
Nunca Quase 

Nunca 
Algumas 

Vezes 
Freqüen
temente 

Quase 
Sempre 

1. Prestar atenção na aula 0 1 2 3 4 

2. Esquecer as coisas 0 1 2 3 4 

3. Acompanhar os trabalhos da classe 0 1 2 3 4 

4. Faltar na escola por não estar se 
sentindo bem 

0 1 2 3 4 

5. Faltar na escola para ir ao médico ou 
hospital 

0 1 2 3 4 
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