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RESUMO 

SANTOS, I.A. Artrite Reumatoide na Vida Real: Comparação de métricas de atividade 

de doença com atividade residual e fatores de pior desfecho em estudo multicêntrico 

brasileiro. 2022. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo, 2022. 

 

A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, que acomete articulações 

periféricas de forma erosiva, levando a danos estruturais, limitação funcional e piora da 

qualidade de vida. Instrumentos de avaliação clínica, como os índices compostos de atividade 

de doença, tornaram-se ferramentas úteis na prática clínica para definir remissão, permitindo 

otimização precoce do tratamento e reduzindo a progressão da doença. Objetivos: Comparar 

os índices compostos de atividade de doença em uma coorte brasileira de vida real, com 

portadores de AR seguidos em serviços públicos terciários; avaliar correlação e concordância 

entre os índices, comparar a  atividade residual de cada índice baseada no método Boolean de 

remissão e identificar o índice com melhor performance para definir remissão na vida real; 

avaliar fatores como fibromialgia, tabagismo, fator reumatoide, anti-CCP e HAQ que podem 

estar relacionados a pior desfecho em relação à atividade de doença. Pacientes e Métodos: 

Foram selecionados 1116 pacientes com AR estabelecida de 11 hospitais públicos 

universitários do Brasil, seguidos durante 12 meses. Os índices foram avaliados em relação à 

correlação e concordância através dos índices Spearman e kappa ponderado. Seus componentes 

individuais foram comparados com os critérios de remissão do ACR/EULAR (método 

Boolean) através de regressão logística linear e multivariada. Sensibilidade e especificidade 

foram avaliadas pelo teste qui-quadrado. Fibromialgia foi avaliada como contribuinte para 

aumento dos escores de atividade de doença através do teste  Man-Whitney e de 

correspondência múltipla. Tabagismo, fator reumatoide, anti-CCP e HAQ foram avaliados 

através de regressão logística. Resultados: O estudo demonstrou boa correlação e concordância 

entre os índices, com melhor relação entre SDAI e CDAI. O DAS 28-PCR superestimou 

remissão em comparação aos outros índices e apresentou maior atividade residual. SDAI e 

CDAI foram os  índices com menor atividade residual e maior sensibilidade e especificidade 

para  remissão de acordo com o método Boolean. Fibromialgia foi relacionada a maiores 

escores de atividade, sendo as variáveis relacionadas à dor, como número de articulações 





dolorosas, avaliação de atividade de doença pelo paciente e avaliação global de saúde, 

responsáveis pela maior diferença (p <0.01).  Tabagismo foi relacionado a maiores índices de 

atividade apenas pelo SDAI. Fator reumatóide e anti-CCP em altos títulos, assim como HAQ 

também foram associados à maior atividade de doença. Conclusões: Embora todos os índices 

compostos de atividade possam ser utilizados na pratica clínica e apresentem boa correlação e 

concordância entre si, SDAI e CDAI demostraram menor atividade residual, maior 

sensibilidade e especificidade para remissão pelo método Boolean, sendo, portanto, mais 

adequados para avaliação clinica no cenário de vida real. Fibromialgia pode superestimar 

atividade de doença, principalmente, através dos componentes subjetivos de  avaliação de dor. 

Tabagismo, autoanticorpos em altos títulos e aumento do HAQ estão relacionados a maiores 

índices de atividade de doença. 

 

Palavras-chave: Artrite Reumatóide. Métricas. Índices compostos de atividade de doença. 

Atividade residual. CDAI. Método Boolean 

 





 

ABSTRACT 

SANTOS, I.A. Comparison of Rheumatoid Arthritis Composite Activity Indices with 

Residual Activity and worse outcome factors in a Brazilian multicenter study - REAL 

Study. 2022. Tese (Doutorado) -  Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, 2022. 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic inflammatory disease that affects peripheral joints and 

leads to structural damage, progressive disability, and worse quality of life. Clinical assessment 

metrics, such as disease activity indices, have become handy tools in daily clinical practice to 

define remission, allowing advanced treatment and avoiding disease progression. Objectives: 

To compare disease activity scores in a Brazilian real-life cohort study with patients with RA 

under treatment in tertiary public services; evaluate correlation and concordance among the 

indices, compare the residual activity of each one based on the ACR/EULAR remission and 

verify which is more feasible in real life set to assess remission; evaluate worse factors that may 

be related to increased disease activities scores such as fibromyalgia, smoking, rheumatoid 

factor, anti-CCP, and HAQ. Patients and methods: We selected 1116 patients with established 

RA at 11 public university hospitals in Brazil, followed for one year. Using Spearman’s index 

and weighted kappa, correlation and agreement among composite disease activity indices were 

analyzed. Individual components were compared to the ACR/EULAR remission criteria 

(Boolean method) using linear and multivariate logistic regression. Sensibility and specificity 

were assessed by the chi-square test. Fibromyalgia was evaluated using the Man-Whitney test 

and multiple matching. Smoking, rheumatoid factor, anti-CCP, and HAQ were evaluated by 

logistic regression. Results: The study showed good correlation and agreement between the 

indices, with a better relationship between SDAI and CDAI (⍴ : 0,98; kappa: 0.88). The DAS 

28-PCR overestimated remission compared to the others and confirmed elevated residual 

activity. SDAI and CDAI were the indices with the lower residual activity and higher sensitivity 

and specificity for remission. Fibromyalgia was related to higher activity scores, with patient-

reported variables such as tender joint counts, global health assessment, and disease activity 

responsible for the most remarkable difference (p <0.01). Smoking was related to a worsening 

activity score in SDAI; similarly, rheumatoid factor and anti-CCP in high titers contributed to 

higher activity in all indices. Increasing HAQ was associated with disease activity



. 



Conclusions: Although all composite activity indices can be used in clinical practice and have 

shown good correlation and agreement, SDAI and CDAI showed less residual activity, higher 

sensibility, and specificity for remission based on Boolean method. In addition, CDAI seems 

to be more feasible for disease activity evaluation in real-life practice. Fibromyalgia may 

overestimate disease activity, primarily by patient-reported outcomes. Smoking, high titer 

autoantibodies, and increased HAQ are also related to worse disease activity scores. 

Keywords: Rheumatoid arthritis. Disease metrics. Composite Disease Activity Índices. 

Residual activity. CDAI. Boolean Method
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Artrite Reumatoide  
 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, caracterizada, 

principalmente, pelo acometimento de articulações sinoviais periféricas, que leva a dano 

articular e erosão óssea, com progressivo comprometimento funcional do indivíduo. 

(SMOLEN; ALETAHA; MCINNES, 2016).  

 

1.1.1 Epidemiologia  
 

A AR apresenta distribuição universal, com prevalência de 0,2 a 1% na população 

mundial, semelhante à população brasileira. (MARQUES-NETO JF, GONÇALVES ET, 

LANGEN LFOB, CUNHA MFL, RADOMINSKI S, 1993; CROSS et al., 2014; SMOLEN et 

al., 2018b)  Acomete adultos em idade economicamente ativa, com predomínio de mulheres 

em relação a homens (2-3:1 na população mundial e 6:1 na população brasileira), entre a quarta 

e sexta décadas de vida. (LOUZADA et al., 2007; CROSS et al., 2014; SMOLEN; ALETAHA; 

MCINNES, 2016a) 

A prevalência da doença se mantém estável nos últimos anos. De acordo com o estudo 

Global Burning of Disease 2010, no período de 1990 a 2010, a taxa foi estimada em 0,24%.  

(CROSS et al., 2014) Divergências geográficas geralmente são observadas, com maior 

incidência e prevalência em países do hemisfério norte. Países europeus apresentam prevalência 

entre 0,3% a 0,9%, EUA em torno de 0,6 %, enquanto Canadá possui 0,9%, ressaltando maior 

prevalência entre populações indígenas, como a população Pima (5,3%). Em países africanos, 

os dados são escassos, mas também com prevalência entre 0,13 a 0,9%. Países asiáticos, como 

Índia, apresenta prevalência de 0,75% e, no Japão de 0,6 a 1%. Na Oceania, as taxas são mais 

elevadas, com maior prevalência nas populações indígenas (2,7%) que não indígenas (1,9 %). 

(CROSS et al., 2014; OTÓN; CARMONA, 2019)  

A taxa de mortalidade nos pacientes com AR também é superior à população geral, 

sendo 1,5 em estudos mais recentes considerando AR estabelecida, podendo variar de 1,28 a 

2,98, de acordo com diferenças geográficas e desenho do estudo. (BOONEN; SEVERENS, 

2011; OTÓN; CARMONA, 2019) 
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1.1.2 Fisiopatologia  
 

A fisiopatologia da AR é multifatorial e envolve interação de fatores genéticos e 

ambientais, com quebra da tolerância imunológica e inflamação sinovial.   

A doença se inicia na sinóvia, a partir de gatilhos ambientais e genéticos, que promovem 

a ativação de células endoteliais e neovascularização, levando à inflamação. A membrana 

sinovial, composta por uma ou duas camadas de células, diferenciadas em sinoviócitos  tipo A 

(semelhantes a macrófagos) e tipo B (semelhantes a fibroblastos), sofre hipertrofia e se expande 

durante o processo inflamatório crônico formando o pannus, com infiltração de outros tipos 

celulares como células dendríticas, linfócitos T, B e macrófagos.  

 
1.1.2.1 Fatores de risco genéticos  
 

Fatores genéticos são responsáveis por aproximadamente 50% do risco de AR. 

(MACGREGOR et al., 2000) A  história familiar positiva aumenta o risco de desenvolvimento 

da doença em 3 a 5 vezes.  (SMOLEN; ALETAHA; MCINNES, 2016) Estudos mostram taxa 

de concordância para AR em gêmeos monozigóticos de 12 a 15% e dizigóticos de 2 a 3%. 

(MACGREGOR et al., 2000) Estudo sueco evidenciou risco de 3.02 para indivíduos com pais 

afetados, 4.64 para irmãos, 6.48 para gêmeos e 9.31 para indivíduos com pais e irmãos afetados. 

(HEMMINKI et al., 2009; VIATTE; BARTON, 2017) 

 

1.1.2.1.1 Polimorfismos do HLA DRB1 
 

Os genes do HLA contribuem com aproximadamente 30% do risco genético para AR, 

sendo responsáveis pela expressão de moléculas de MHC -Major Histocompatibility Complex 

ou Complexo Principal de Histocompatibilidade (MACGREGOR et al., 2000). Esse conjunto 

de genes se relacionam à autoimunidade e estão localizados no braço curto do cromossomo 6, 

sendo o principal responsável pelo desenvolvimento da doença. A região do MHC contém mais 

de 180 genes expressos, sendo mais de 50% com função imunológica. Nos seres humanos, o 

MHC é chamado de HLA -Human Leucocyte Antigen- e se divide em regiões de classe I e II. 

Classe I é categorizada em A, B ou C, enquanto classe II é definida por DR, DQ e DP.  O gene 

HLA-DRB1 possui alguns alelos como DRB1*0401, *0404, *0405, *0408, *0101, *0102, 

*1001 e *1402 que compartilham a mesma sequência de aminoácidos nos resíduos 70-74 

(QKRAA) na terceira região hipervariável do gene, que é chamada de epítopo compartilhado 

(EC). Os alelos HLA-DRB1 com EC estão fortemente associados à Artrite Reumatoide de pior 
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prognóstico, em que há maior positividade de  anticorpo anti-peptídeo cíclico citrulinado (anti-

CCP) e presença de erosões precoces. (LOUZADA-JÚNIOR et al., 2008; MCINNES, 2011; 

SMOLEN; ALETAHA; MCINNES, 2016b; GUO et al., 2018; SMOLEN et al., 2018a) 

Estudo sueco de caso-controle em 2006 avaliou o risco de AR pela presença do epítopo 

compartilhado e observou que, nos pacientes que já fumaram e apresentam anticorpo anti-CCP 

positivo, o risco relativo é de 1,5 para aqueles que não apresentam epítopo compartilhado, 

enquanto que, aqueles que possuem uma cópia do EC, apresentam risco de  6,5. Duas cópias 

do EC, associado a tabagismo e anti-CCP elevam o risco relativo até 21.  (KLARESKOG et al., 

2006; OLIVEIRA et al., 2008) Enquanto os alelos HLA-DRB1 com EC contribuem com 18% 

para a hereditariedade da AR soropositiva, são responsáveis por apenas 2,4% da hereditariedade 

da AR soronegativa. (CASTRO-SANTOS; DÍAZ-PEÑA; PEÑA, 2016)  

 

1.1.2.1.2 Fator Reumatóide e anti-CCP 
 

A existência de uma variedade de anticorpos no soro e no líquido sinovial em paciente 

com AR é bem definida. A família de autoanticorpos mais específicos para AR é direcionada 

contra proteínas citrulinadas, com especificidade de 95 a 99%. Tais anticorpos também podem 

preceder a doença em vários anos, chamada fase pré-clínica da doença, em que apenas são 

observados achados laboratoriais e não há sintomas ou sinais clínicos. (ALARCON; 

ANDRADE, 2007) 

O fator reumatoide (FR) é o anticorpo mais comum da AR e corresponde a uma 

imunoglobulina contra a porção Fc de IgG humana, sendo o subtipo IgM mais prevalente em 

relação à IgG e IgA.  Pode ser detectado em 60-80% dos pacientes com AR estabelecida, com 

especificidade de 82%, mas também pode ser encontrado em outras doenças auto-imunes ou 

infecciosas.  Altos títulos predizem maior gravidade, risco de manifestações extra-articulares, 

erosões e pior prognóstico.  

A citrulina está presente nas proteínas devido a uma modificação pós-translacional de 

proteínas contendo arginina catalisada pela enzima PADI (peptidil arginina deaminase tipo 4). 

Os anticorpos antipeptídeos cíclicos citrulinados (anti-CCP) apresentam sensibilidade de 60-

75% e especificidade de 96%, pela técnica de ELISA. (ALARCON; ANDRADE, 2007) Entre 

50 a 80% dos pacientes com AR apresentam FR positivo e/ou anti-CCP positivo, sendo 

presentes na fase pré-clínica da doença. (CHAIAMNUAY; LOUIS BRIDGES JR, 2005).  
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A presença dos anticorpos é capaz de definir perfis diferentes de doença. Pacientes 

soronegativos (anti-CCP, fator reumatoide negativos) e epítopo compartilhado negativo 

apresentam evolução de caráter mais benigno, melhor prognóstico, com poucas ou ausentes 

manifestações extra-articulares e melhor resposta à terapia medicamentosa. Apresentam, 

também, alcance de níveis mais baixos de atividade de doença após tratamento, doença menos 

erosiva e alterações radiológicas mais compatíveis com redução do espaço articular. Nesses 

pacientes, a dosagem de  anti-CARP (anticorpos anti-peptideos carbamilados) pode ser positiva 

em até 30% e contribuir para o diagnóstico precoce. (GUO et al., 2018) Já o segundo grupo, de 

pacientes soropositivos e com EC, apresenta doença mais agressiva e refratária, com 

manifestações extra-articulares e erosões. 

 

1.1.2.1.3 Outros polimorfismos genéticos relevantes na AR 
 

Outros genes, não relacionados ao HLA, também contribuem para desenvolvimento de 

AR, como polimorfismos da PTPN22 (protein tyrosine phosphatase receptor type 22) na AR 

soropositiva, PADI4, TRAF1-C5, STAT4. Estudos de genoma já identificaram mais de 100 

loci que estão associados à AR e podem explicar ate 5% do risco genético não relacionada ao 

EC. (DEANE et al., 2017) 

PTPN22 (protein tyrosine phosphatase no receptor type 22): é uma tirosina fosfatase 

intracelular presente em linfócitos B e T, cuja função é a remoção de grupamentos fosfatos de 

outras moléculas. Uma importante função reconhecida para esta enzima é a regulação negativa 

do receptor de célula T, a qual, se perdida ou reduzida, levaria a um estado de ativação 

acentuada e persistente da célula T, constituindo-se um passo para a quebra de tolerância 

imunológica e o surgimento de autoimunidade. (GREGERSEN; BEHRENS, 2006) Há uma 

mutação de único nucleotídeo (single nucleotide polymorfism – SNP), o SNP 620W, ocorrendo 

a troca de arginina por triptofano, que leva à produção de enzima com função alterada e 

consequente menor capacidade de regulação negativa do linfócito T.  

TRAF1-C5: O TRAF1 é um receptor de fator de necrose tumoral que regula 

negativamente TNF, enquanto C5 aumenta o processo inflamatório. A região intergênica  

TRAF1-C5 pode apresentar polimorfismo, contribuindo para aumento do risco de AR, assim 

como positividade para anti-CCP e FR (ZHANG et al., 2014; MESSEMAKER et al., 2016) 
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PADI4 (peptidil arginina deaminase tipo 4): enzima dependente de cálcio, responsável 

por catalisar a conversão de resíduos de arginina de carga positiva em resíduos de citrulina de 

carga neutra nas proteínas (figura 1) que, em condições patológicas, pode ser o gatilho para 

produção de anticorpos anti-CCP. A citrulinização reduz a carga positiva da proteína, causando 

diminuição do potencial iônico e levando a um desdobramento parcial da proteína, com possível 

alteração da interação com outras moléculas.  Esses peptídeos se ligam com maior afinidade às 

moléculas HLA-DRB1 com epítopo compartilhado. 

Figura 1- Conversão de arginina em citrulina 
 

                                      Arginina                                    Citrulina 
                                              (Carga positiva)             (Carga neutra) 

 
Conversão de arginina em citrulina, por ação da PAD, na presença de cálcio. Fonte: Van Gaalen, Ioan-Facsinay, Huizinga 
(2005) 

 
STAT4: é um fator de transcrição citoplasmático latente, que pode ser ativado por 

citocinas (IL-12, IL-23) e fosforilado, acumulando-se no núcleo da célula e estimulando a 

transcrição de genes específicos, como interferon- γ, fator chave para diferenciação de células 

T em Th1 e Th17.  (REMMERS et al., 2007) 

 
1.1.2.1.4 Epigenética e modificações pós translacionais  
 

A interação de fatores ambientais e alterações de DNA, denominada epigenética, 

também é responsável por aumentar o risco da doença. Metilação de DNA e acetilação de 

histona estimulam a quebra da tolerância imunológica, com formação de neoepítopos de 

proteínas autólogas (vimentina, colágeno), desencadeando uma resposta humoral com 

formação de autoanticorpos contra antígenos sinoviais, bem como ativação do complemento 

por imunocomplexos, perpetuando a resposta inflamatória. Em pacientes predispostos, as 

modificações pós-translacionais em determinados antígenos, notadamente citrulinização e 

carbamilação, geram neoepítopos que serão apresentados aos linfócitos T nos órgãos linfoides, 

provocando sua ativação e migração para os sítios de inflamação. Simultaneamente, há ativação 
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de células endoteliais, aumentando a expressão de moléculas de adesão e promovendo a 

migração leucocitária. Uma rede de citocinas se forma no compartimento sinovial através da 

ativação de macrófagos e sinoviócitos tipo B (FSL- fibroblast like sinoviocytes). As citocinas 

estimulam neoangiogênese e perpetuam o processo inflamatório, ativando mais fibroblastos e 

liberando mais citocinas.  Esse ambiente, rico em TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL-21 e IL-23, permite 

a diferenciação da célula T-naive em Th17, aumentando a produção de IL-17 e suprimindo a 

formação de células regulatórias (Treg). Há, ainda, formação de plasmócitos e ativação de 

complemento, liberação de metaloproteinases e ativação de osteoclastos, responsáveis pela 

erosão óssea e destruição  articular. 

 

1.1.2.2 Fatores de risco ambientais  
 
1.1.2.2.1 Tabagismo 
 

Em relação aos fatores de risco ambientais, o tabagismo é o mais importante na AR e 

confere um risco 1,5 a 2 vezes maior, tanto em homens quanto em mulheres. (SUGIYAMA et 

al., 2010) A exposição ao tabaco é responsável por 20-30% do risco ambiental de AR. (DEANE 

et al., 2017) Ele induz um processo inflamatório na mucosa alveolar pulmonar, com ativação 

da PADI4, responsável pela citrulinização de peptídeos que, por sua vez, em pacientes 

predispostos (que possuem HLAs com presença de EC), leva ao surgimento de anticorpos 

antiproteínas citrulinadas (ACPAs). Além disso, tabagismo pode estar associado à presença de 

FR, mesmo sem doença, assim como aumento de atividade de doença. Alguns estudos sugerem 

que a intensidade do tabagismo está mais associada ao risco, enquanto outros sugerem estar 

mais relacionado ao tempo de consumo. (DEANE et al., 2017) Esse risco se mantém por mais 

de 10 anos, a despeito da cessação do hábito. 

 
1.1.2.2.2 Microbiota de mucosas 
 

Além do tabagismo, algumas espécies relacionadas à microbiota de mucosas, como 

mucosa periodontal, do trato gastrointestinal, pulmonar e até urinário parecem estar associadas 

à ocorrência de AR e até sua fisiopatologia. A interação das mucosas com patógenos e outros 

fatores ambientais, como tabagismo, em fase inicial, promove inflamação e quebra da tolerância 

imunológica. Particular relevância tem a mucosa periodontal, em que bactérias como 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Prevotella sp, Porphyromonas gengivallis são 

capazes de produzir enzimas como PADI4 e realizar citrulinização de peptídeos, além de 
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produtos bacterianos, como enolase, que contribuem para quebra de tolerância e 

desenvolvimento da AR. (WEGNER et al., 2010; DEANE et al., 2017) A figura 2 representa o 

mecanismo de desenvolvimento da AR. 

Figura 2- Mecanismo de desenvolvimento da AR 

      
Mecanismo de desenvolvimento da AR. A) Modificações pós-translacionais ; B)Apresentação dos peptídeos às células T, 
ativando resposta imune adaptativa  C) Sinoviócitos tipo B e macrófagos são ativados localmente, liberando citocinas. Um 
segundo gatilho, como ativação de imunocomplexo ou complemento pode ser necessário para liberação de citocinas e 
perpetuação do processo. D) Liberação de citocinas , perpetuando o processo e levando ao dano da cartilagem e erosão óssea. 
Anti-CCP:  anticorpo anti-peptídeo citrulinado; CCL19, quimiocina ligante 19; CCL21, quimiocina ligante-21; MHC, 
complexo principal de histocompatibilidade; mRNA, microRNA; MMP, metaloproteinases; RANKL, ligante RANK; FR, fator 
reumatóide; TNF, fator de necrose tumoral.  Fonte: Smolen et al( 2018) 

1.1.3 Quadro clínico  
 
1.1.3.1 Manifestações articulares 
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A AR é caracterizada pelo acometimento poliarticular, aditivo e simétrico, geralmente 

insidioso, de pequenas articulações das mãos e pés (metacarpofalangeanas – MCFs, 

interfalangeanas proximais – IFPs, metatarsofalangeanas - MTFs), punhos e tornozelos, sem 

comprometimento das articulações interfalangeanas distais. Pode haver  quadro agudo de 

poliartrite, porém o mais comum é manifestação gradual e lenta. É comum rigidez matinal 

superior a uma hora, sinais flogísticos locais, como edema, dor, calor e limitação de 

movimento, que pode evoluir para deformidades e incapacidade funcional. (VAN DER 

WOUDE; VAN DER HELM-VAN MIL, 2018) Acometimento axial, geralmente com 

subluxação atlanto-axial, instabilidade subaxial e erosões do processo odontóide são 

sintomas cada vez mais raros devido ao arsenal terapêutico,  diagnóstico e tratamento mais 

precoces. A evolução é crônica, com períodos de exacerbação e remissão. 

 

1.1.3.2 Manifestações extra-articulares 
 

Sintomas constitucionais como fadiga, astenia, hiporexia, febre e mialgia estão 

presentes na maioria dos pacientes, seja ao início do quadro como em sua evolução e estão 

associados à doença em atividade. Manifestações extra-articulares podem estar presentes em 

de 18 a  41% dos pacientes.(MARCUCCI et al., 2018)   

Embora haja grande variação na incidência das manifestações, que pode  ser justificada  

pela dificuldade em se classificar os eventos como manifestações extra-articulares ou 

complicações da doença, bem como as questões metodológicas dos estudos, o  grande avanço 

da terapia medicamentosa tem sido responsável por reduzir  a incidência  dessas 

manifestações, uma vez que também estão associadas à doença mais grave e com maior 

atividade inflamatória.  

A patogênese das manifestações extra-articulares está relacionada à imunidade inata e 

adaptativa, com consumo de complemento e altos níveis de  imunocomplexos, que são 

preditores de  pior prognóstico e mortalidade. Anti-CCP está relacionado ao maior dano 

aterosclerótico, contribuindo para doença cardiovascular, enquanto HLA-DRB1*04 está 

relacionado ao maior risco de manifestações como vasculite e síndrome Felty.  (MARCUCCI 

et al., 2018) 
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Anemia  normocítica e normocrômica é comum, ocorrendo entre 33-60% dos pacientes 

de acordo com alguns estudos e pode estar relacionada à atividade de doença ou toxicidade 

medular ao tratamento. (YOUNG; KODURI, 2007) A forma de envolvimento ocular mais 

comum é a ceratoconjuntivite seca, que pode afetar entre 19 e 31%, com alguns estudos 

chegando a 46% dos pacientes. Síndrome de Sjogren secundária também se apresenta entre 

11 e 31% dos pacientes com AR. (FUJITA et al., 2005) Nódulos reumatoides podem ser 

observados em até 7% dos pacientes ao diagnóstico, podendo acometer de 20-35% durante 

a evolução da doença. FR positivo, tabagismo e homozigose para HLA-DRB1 são fatores de 

risco independentes a manifestação extra-articular. (PRETE et al., 2011; MARCUCCI et al., 

2018)   

Manifestações graves, presentes em 1,5 a 21,5% dos pacientes, como acometimento 

pulmonar, vasculites, neuropatia e síndrome Felty são mais comuns naqueles  do sexo 

masculino,  FR e FAN positivos, tabagistas e com elevados índices de atividade de doença e 

HAQ. (TURESSON et al., 2003; NYHÄLL-WÅHLIN et al., 2009; PRETE et al., 2011; 

TURESSON, 2013) 

Acometimento pulmonar, representado por bronquiectasias, hiperreatividade brônquica, 

bronquiolite pode estar presente em 39-60% dos pacientes, enquanto doenças intersticiais 

podem ser encontradas em 10-20%. (MARCUCCI et al., 2018) Manifestações neurológicas, 

como neuropatias periféricas podem estar presentes em até 20% dos pacientes.  

 

1.1.4 Diagnóstico  
 
1.1.4.1 Critérios de Classificação 
 

Incialmente os critérios classificatórios de AR foram descritos pelo ACR/EULAR em 

1987. (ARNETT et al., 1988) Eram considerados artrite simétrica, com acometimento das 

mãos, fator reumatoide positivo, rigidez matinal, nódulos reumatoides e alterações 

radiológicas (Tabela 1). No entanto, essa classificação apresentava  falhas para o diagnóstico 

de AR inicial, caracterizada por quadro clínico com até dois anos de evolução. Novos 

critérios foram publicados em 2010,  com inclusão de marcadores inflamatórios e anti-CCP,  

desconsiderando alterações radiológicas e nódulos reumatóides, muitas vezes tardios no 

curso da doença. (ALETAHA et al., 2010)  Os critérios de 2010 permitiram o diagnóstico e 

tratamento mais precoces, ainda em  fases iniciais da doença e melhoraram sensivelmente o 
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prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes, reduzindo o comprometimento funcional. 

Houve um ganho de 11% na sensibilidade, que passou para 82% e perda de 4% em 

especificidade, que reduziu para 61%, em relação aos critérios de 1987. (ALETAHA et al., 

2010; RADNER et al., 2014) 

Tabela 1- Critérios do ACR/1987 para classificação de AR 

*Para  o diagnóstico de AR o paciente deve satisfazer pelo menos  4 dos 7 critérios. Os critérios de 1 a 4 devem estar presentes 
por, no mínimo, 6 semanas. Fonte: Arnett (1988) 

Critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) de 1987 para classificação de Artrite 
Reumatoide  

Critério* Definição 

1- Rigidez matinal  Rigidez matinal com duração de pelo menos uma hora até melhora 
máxima  

2- Artrite de três ou 
mais áreas 
articulares  

Ao menos três áreas articulares simultaneamente afetadas, 
observadas pelo médico (interfalageanas proximais, 
metacarpofalangeanas, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, 
metatarsofalangeanas) 

3- Artrite das 
articulações das 
mãos  

Artrite em punhos ou metacarpofalangeanas ou interfalangeanas 
proximais  

4- Artrite simétrica  Envolvimento simultâneo de áreas de ambos os lados  

5- Nódulos 
reumatóides  

Nódulos subcutâneos sobre proeminências ósseas, superfícies 
extensoras ou em regiões justa-articulares  

6- Fator reumatóide 
positivo 

Presença de quantidades anormais de fator reumatóide  

7- Alterações 
radiográficas  

Radiografias póstero-anteriores de mãos e punhos demonstrando 
rarefação óssea justa-articular ou erosões  
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Tabela 2- Critérios do ACR/2010 para classificação de AR 

Critérios do Colégio Americano de Reumatologia (ACR) de 2010 para classificação de Artrite 
Reumatoide * 

Acometimento articular (0-5) 

1 grande articulação                                                                                                                               0 

2-10 grandes articulações                                                                                                                      1 

1-3 pequenas articulações (grandes não contadas )                                                                               2 

4-10 pequenas articulações ( grandes não contadas )                                                                            3 
 

 >10 articulações (pelo menos 1 pequena)                                                                                            5 

Sorologia (0-3) 

FR negativo E anti-CCP negativo                                                                                                         0 
FR positivo OU anti-CCP positivo em baixos títulos                                                                           2 

FR positivo OU anti-CCP positivo em altos títulos                                                                              3 

Duração dos sintomas (0-1) 

< 6 semanas                                                                                                                                           0 

>6 semanas                                                                                                                                            1 

Provas de atividade inflamatória (0-1) 

PCR normal E VHS normal                                                                                                                  0 

PCR anormal OU VHS anormal                                                                                                           1 

* Para  o diagnóstico de AR o paciente deve apresentar  ≥ 6 pontos. Fonte: Aletaha et al (2010) 

 
O diagnóstico tardio de AR, bem como o controle inadequado do processo inflamatório, 

está associado com maior destruição articular, perda da capacidade funcional e aumento da 

mortalidade. A presença de dor, fadiga e comprometimento dos movimentos impactam de 

forma importante na qualidade de vida. Não apenas a capacidade de trabalho fica limitada, 

como também, atividades domésticas e de lazer podem ser afetadas, interferindo assim, nas 

relações familiares e sociais. (SMOLEN et al., 2010; MOLINA et al., 2015; VAN DER 

WOUDE; VAN DER HELM-VAN MIL, 2018) 

 
1.1.4.2 Avaliação radiológica 
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1.1.4.2.1 Radiologia convencional 
 

A radiologia convencional ainda é a primeira linha para investigação diagnóstica e  

seguimento  da AR. O baixo custo, acessibilidade e o fato de alterações radiográficas fazerem 

parte dos critérios de AR de 1987 são apenas alguns dos fatores que contribuem para a 

importância da radiografia na AR. Todavia, pelo fato de não ser um método sensível para a AR 

inicial, não faz mais parte dos critérios de 2010 do ACR/EULAR. Edema de partes moles e 

osteopenia periarticular são os primeiros achados, que ocorrem com mais frequência em MCFs, 

IFPs, MTFs, ossos do carpo e em especial processo estilóide da ulna. Posteriormente, podem 

ocorrer redução do espaço articular, erosões marginais, desalinhamentos, subluxações e 

anquiloses. Erosões indicam destruição focal do osso, refletindo dano acumulado na AR. 

Apesar de ser achado tardio, até 50% dos pacientes podem apresentar erosões após o primeiro 

ano de doença. (SMOLEN et al., 2010)  

1.1.4.2.2 Ultrassonografia 
 

A ultrassonografia (US) também é um método que permite boa avaliação articular, com 

maior riqueza de informações que a radiografia simples na análise de partes moles, permitindo 

detectar espessamento sinovial, derrame articular, distensão de bursas, bainhas tendíneas, 

anormalidades estruturais de tendões, ênteses e ligamentos, além de poder evidenciar erosões 

superficialmente localizadas. O US apresenta sensibilidade  6,5 vezes  maior que a radiografia 

para detecção de erosões em MCFs na AR inicial  e  três vezes na doença estabelecida.  

(RUBIN, 2019) 

O uso da ultrassonografia, tanto para avaliação de sinovite pela escala de cinza, quanto 

de atividade inflamatória pelo power doppler são importantes elementos para embasar os 

critérios do ACR/EULAR 2010 na detecção de AR inicial. (MATHEW; DANDA; 

CONAGHAN, 2016) Tanto o US quanto a ressonância magnética (RM) são mais sensíveis que 

o exame clínico para detecção de sinovite. (RUBIN, 2019) 

De acordo com a classificação pela escala de cinza, o US avalia a presença de sinovite 

pelos seguintes valores: 0- sem hipertrofia sinovial; 1- hipertrofia sinovial mínima, definido por 

pequena linha anecóica, abaixo da cápsula articular;  2- hipertrofia sinovial, com distensão da 

cápsula paralela à articulação; 3- distensão significativa da cápsula articular. (TERSLEV et al., 

2017) 
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Técnicas com power doppler (PD) também auxiliam na avaliação de atividade da 

doença, diferenciando de espessamentos sinoviais crônicos. É um exame relativamente barato 

e disponível, porém é examinador dependente, limitando o uso em localidades desprovidas de 

radiologistas treinados nessa área. O US power doppler pode ser classificado de forma 

qualitativa, quanto a presença ou ausência de vascularização da sinóvia, e quantitativa, pelo 

grau de vascularização, de acordo com OMERACT (Outcome Measures in Rheumatology): 0- 

ausência de sinal de PD; 1- até 3 sinais isolados PD ou até um sinal confluente e 2 isolados ou 

até 2 sinais confluentes; 2- grau 1 mas < 50% da área sinovial acometida; 3- grau 2  > 50% da 

área sinovial acometida. (TERSLEV et al., 2017) 

Figura 3-  Sinovite ao  US em paciente com AR 

 
Sinovite de segunda MCF em paciente de 58 anos, com AR. a)US, pela escala de cinza, evidencia ecogenicidade moderada no 
recesso dorsal da segunda MCF (asterisco). b) Imagem de power doppler com grave hiperemia do tecido. Fonte: Rubin (2019)  

 
1.1.4.2.3 Ressonância magnética 
 

A ressonância magnética (RM) é, sem dúvida, entre os métodos de imagem atualmente 

disponíveis, o mais sensível na detecção de alterações precoces da AR, detectando até sete 

vezes mais erosões que a radiografia na AR inicial. (RUBIN, 2019) O uso de contraste 

paramagnético (gadolíneo), formalmente indicado em pacientes com AR, permite evidenciar 

áreas com atividade inflamatória sinovial. As erosões e o componente tenossinovial da AR 

ficam bastante evidentes na RM, sendo a tenossinovite característica importante na AR inicial. 
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A RM  pode detectar sinovite em 54 a 64% das articulações em que não há edema ou dor ao 

exame clínico. (MATHEW; DANDA; CONAGHAN, 2016; RUBIN, 2019)  

Apesar de, isoladamente, a RM não definir o diagnóstico de AR, alguns estudos sugerem 

as alterações mais prevalentes nos pacientes. O edema ósseo foi a característica mais importante 

e específica, com valor preditivo positivo de 84,9%, seguido de erosão óssea (81%) e sinovite 

(72%). A associação dos critérios do ACR/EULAR 2010 com os achados de edema ósseo na 

imagem teve melhor desempenho do que somente os critérios de classificação. (MATHEW; 

DANDA; CONAGHAN, 2016)   

O estudo CIMESTRA mostrou que a detecção de edema ósseo na RM também é o 

melhor preditor de progressão radiográfica e lesão estrutural após dois anos de 

acompanhamento, além de predizer doença mais agressiva. (HETLAND et al., 2009; RUBIN, 

2019) No entanto, é importante reforçar que pequenas erosões em punho e mãos podem ser 

encontradas em indivíduos saudáveis, bem como em indivíduos idosos, sem necessariamente 

definir achado patológico. (RUBIN, 2019) 

O custo elevado e menor acessibilidade são desvantagens do método, que limitam sua 

empregabilidade. 
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Figura 4– Sinovite pela RM  em paciente com AR soropositiva 

 
RM de paciente com AR soropositiva. a) T1 ponderada b) T2 com supressão de gordura c) com contraste T1 ponderado 
evidenciando erosões na cabeça de terceira MCF (seta preta), sinovite de metacarpofalangeana (setas brancas longas) e 
tenossinovite de flexores (setas brancas curtas). d)contraste coronal – T1 ponderado com imagem à esquerda de sinovite grave 
( seta longa e erosões no carpo e seta curta) e) Radiografia póstero-anterior de punho esquerdo confirmando erosões em 
terceira metacarpofalangeana e base de primeira MCF, porém subestimando extensão das erosões em punho. Não há redução 
de espaço articular. Fonte: Rubin ( 2019). 

 

1.1.5 Métodos de avaliação de doença  
 
1.1.5.1 Índices Compostos de Atividade de Doença 
 

Em virtude da natureza multifacetada da AR, nenhum parâmetro clínico ou laboratorial, 

isoladamente, é capaz de traduzir, de forma satisfatória, o nível de atividade inflamatória em 

determinado momento. (ALETAHA; SMOLEN, 2005; PINHEIRO, 2007) 

Visando uma abordagem padronizada e necessária para condução clinica do paciente 

portador de AR, o ACR, a EULAR, a World Health Organization (OMS) e a International 

League Against Rehumatism -ILAR propuseram, na década de 90, um conjunto de variáveis 

capazes de  avaliar a atividade da doença, chamado Índices Compostos de Atividade de Doença 

- ICADs, cujos componentes incluíram variáveis, como número de articulações edemaciadas 

(NAE), número de articulações dolorosas (NAD), marcadores de inflamação, de avaliação de 

saúde global e da doença pelo paciente e avaliação da doença pelo médico. 
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A união de variáveis em índices compostos permitiu maior consistência e confiabilidade 

na avaliação da doença por diferentes médicos, melhor entendimento do conceito de atividade 

de doença pelo paciente e maior poder estatístico da avaliação da atividade da AR, reduzindo 

os tamanhos amostrais necessários em estudos clínicos. (ALETAHA; SMOLEN, 2005)  

Os índices utilizados atualmente são: DAS28, SDAI e CDAI. Todos podem ser  

utilizados na prática clínica para direcionamento terapêutico, com algumas vantagens e 

desvantagens individuais, ficando sua escolha a critério do avaliador e estrutura disponível de 

atendimento do paciente. 

 

1.1.5.1.1 DAS 44  
 

O DAS 44- Disease Activity Score -  foi o primeiro índice validado, em 1990, após 

estudo prospectivo com 113 pacientes portadores de AR inicial. O DAS 44 incluía o índice 

articular de Ritchie [IAR, (0-78)], com 53 articulações avaliadas quanto à dor e classificadas 

em: 0 – sem dor, 1 – dor leve, 2 – dor moderada e 3 – dor intensa; número de articulações 

edemaciadas (NAE) – 44 articulações, velocidade de hemossedimentação (VHS em mm) e 

avaliação global de saúde (AGS)  em escala de 0 a 100 mm. (VAN DER HEIJDE et al., 1990) 

A fórmula para o cálculo do DAS, em que ln é logaritmo neperiano, é: 

 

0,53938 x √IAR + 0,06465 x NAE + 0,330 x lnVHS + 0,00722 x AGS 

 

O DAS 44 varia de 0,23 a 9,87 e os valores têm distribuição normal. Os valores de corte 

são ≤ 1,6 para remissão, ˃1,6 e  ≤ 2,4, para baixa atividade; ˃ 2,4 e ≤ 3,7 para moderada 

atividade e  ˃ 3,7 para elevada atividade. 

O DAS 44 foi a primeira ferramenta para avaliação de atividade de doença a fim de  

direcionar a terapia medicamentosa, no entanto, sua difícil e morosa aplicação o tornou 

obsoleto,  permitindo o desenvolvimento de índices mais práticos. 

 
1.1.5.1.2 DAS 28 
 

O DAS 28 foi proposto e validado, como alternativa ao DAS 44, em 1995. (PREVOO 

et al., 1995) Contava com avaliação de 28 articulações e exclusão das articulações dos 

tornozelos e pés. Apesar da redução de articulações avaliadas, o DAS28 apresentou ótima 

correlação com o DAS 44 (0,97), tornando sua aplicação mais fácil e amplamente difundida. 
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(ALETAHA et al ,  2005) São avaliadas as articulações dos ombros, cotovelos, punhos, MCFs, 

IFPs e joelhos, bilateralmente, não sendo empregado o IAR, apenas o número de articulações 

dolorosas, sendo estas definidas por algum grau de desconforto, ao avaliar sua interlinha por 

digitopressão ou mobilização passiva. (PINHEIRO, 2007) Para avaliação de dor é utilizada uma 

pergunta padrão: “Considerando todas as formas que a doença te afeta , como você sente sua 

artrite hoje ?”. Tal avaliação considera todos os aspectos da doença, incluindo fadiga e 

distúrbios de sono. Ela é considerada “avaliação de saúde “ou “global health” (AGS), cuja 

escala varia de 0-100 mm e é o conceito utilizado no cálculo do DAS 44 e DAS 28. Entre os 

marcadores inflamatórios, que são as medidas mais objetivas da avaliação, são considerados a 

velocidade de hemossedimentação (VHS) e a proteína C reativa (PCR), dada em mg/L. 

Para o cálculo do DAS 28-VHS, emprega-se a seguinte fórmula: 

0,56 x √NAD28 + 0,28 x √NAE28 + 0,70 x lnVHS + 0,014 x AGS 

O DAS 28, posteriormente,  passou a utilizar PCR na fórmula e foi validado em 2008.  

(FRANSEN et al., 2004; WELLS et al., 2009) A opção pela variável deveu -se ao fato de ser 

uma proteína de fase aguda mais confiável e precisa, com menos fatores de confusão e 

responsiva a mudanças no processo inflamatório. É obtido pela fórmula:  

0,56 x √NAD28 + 0,28 x √NAE28 + 0,36 x ln(PCR+1) + 0,014 x AGS + 0,96 

Os valores de DAS 28-VHS variam de 0,49 a 9,07 e o DAS 28-PCR variam de 0,96 a 

8,96, considerando a PCR até 100 mg/L. Ambos apresentam distribuição normal. Remissão é 

definida como < 2,6 ; baixa atividade entre 2,6 e 3,2; moderada atividade entre 3,2 e 5,1 e 

elevada atividade acima de 5,1.  

 

1.1.5.1.3 Marcadores inflamatórios   
 

A Velocidade de hemossedimentação (VHS) pode ser determinada pelas técnicas de 

Westergren e Wintrobe. Na primeira, 1,6 mL  de sangue venoso e 0,4 mL de citrato de sódio a 

3,8% são colocados em um tubo transparente com diâmetro interno de 2,5 mm e  graduação em 

milímetros. Na extremidade superior fica a marca zero, a 200 mm da ponta da pipeta. O tubo 

com a amostra de sangue é mantido na vertical e permanece em repouso pelo intervalo de uma 

a duas horas. A leitura é dada pela altura da coluna de plasma, no limite de separação com as 

hemácias sedimentadas nestes dois tempos, sendo levado em conta para os índices a medida 
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em 60 minutos. Já o método de Wintrobe utiliza um tubo de hematócrito, com amostra de 

sangue venoso colhido em oxalato. Os valores normais diferem uma vez que o tubo tem metade 

do comprimento (0-100 mm) e graduações diferentes daquele usado no método de Westergren 

(DOS SANTOS et al., 2000).  

O VHS pode aumentar em condições fisiológicas, incluindo a menstruação, a gravidez 

e o envelhecimento e é influenciado por níveis de hematócrito, hemoglobina, saturação de 

transferrina e ferro sérico. Pode estar aumentado em pacientes com anemia devido a 

hemodiluição, aumento de fibrinogênio, aumento de proteínas de fase aguda em processos 

infecciosos ou inflamatórios, entre outros. Considerando que é comum pacientes com AR 

apresentarem anemia, o valor de VHS deve ser corrigido para cálculo dos índices de atividade 

de doença. Pela Organização Mundial de Saúde, o valor de referência de hemoglobina para 

anemia é < 12 mg/dl para mulheres e < 13 mg/dl para homens. 

A fórmula do VHS corrigido = VHS - [( HT padrão – HT atual ) x 1,75], onde HT 

padrão é 45 para homens e 42 para mulheres.  

A Proteína C reativa (PCR) geralmente é detectada por nefelometria/turbidimetria, com 

resultado quantitativo em mg/dL. Pode também ser realizada através da técnica de aglutinação 

pelo látex, no entanto o resultado é qualitativo, não sendo utilizado nos índices de atividade de 

doença.  

 

1.1.5.1.4 SDAI e CDAI 
 

O SDAI - Simplified Disease Activity Index - e o CDAI - Clincal Disease Activity Index 

- foram desenvolvidos em 2003 e 2005, por Smollen et al, com o intuito de simplificar a 

metodologia do DAS 28, tornando-o mais acessível para a prática clínica. (SMOLEN et al., 

2003; ALETAHA et al., 2005a) 

O SDAI é obtido pela soma simples do número de articulações dolorosas, número de 

articulações edemaciadas, avaliação global de atividade de doença pelo paciente, numa escala 

de 0 a 10, avaliação global de atividade de doença pelo médico, numa escala de 0 a 10 e valor 

do PCR em mg/dL. Os valores variam de 0,1 a 86 e não apresentam distribuição normal. 

Remissão pelo SDAI é considerada menor ou igual a 3,3, baixa atividade entre 3,3 e 11; 

moderada atividade maior que 11 e menor ou igual a 26 e elevada atividade acima de 26.  
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O CDAI é derivado do SDAI e é obtido pela somatória dos primeiros 4 itens do SDAI, 

sem considerar o valor de PCR.  Os valores variam de 0 a 76. Remissão é definida por valores 

menores ou iguais a 2,8; baixa atividade acima de 2,8 e menor ou igual a 10; moderada atividade 

acima de 10 e menor ou igual a 22 e elevada atividade acima de 22.  

Para a avaliação de dor, o cálculo de SDAI e CDAI utiliza a “avaliação global de 

atividade de doença pelo paciente” ou “patient global assessment of disease activity”, que seria 

uma avaliação direta da dor /artrite, com escala de 0-10 cm, que  também pode ser utilizada 

para o DAS 28. 

É importante reforçar que, em relação à contagem articular em pacientes com doença 

de longa data ou deformidades articulares, muitas vezes a dor pode não representar atividade 

de doença ou processo inflamatório. No entanto, ainda deverá ser considerada para cálculo do 

índice, devendo o examinador ficar atento a outros fatores que possam contribuir para dor, 

como fibromialgia ou depressão.  

 
1.1.5.1.5 Método Boolean  
 

Além dos índices anteriores, o ACR/EULAR definiu, em 2011, os  critérios de remissão, 

que se tornaram mais uma forma de avaliação clínica, na tentativa de reduzir as limitações dos 

primeiros índices quanto à definição do estado de remissão. São descritos como: (1) escore 

SDAI ≤ 3,3 ou (2) método Boolean, com contagem de articulações dolorosas ≤ 1, contagem de 

articulações edemaciadas ≤ 1, PCR (mg/dl) ≤ 1 e avaliação global do paciente (escala de 0-10) 

≤ 1. (FELSON et al., 2011) 

Na tabela 3 encontra-se o resumo dos índices compostos de atividade de doença, seus 

componentes e classificação de atividade.  
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Tabela 3-  Classificações dos Índices Compostos de Atividade de Doença 

Índices                Componentes                                                      Atividade de doença 
                                                           Remissão           Baixa             Moderada            Elevada  

DAS 28 VHS NAE (28) 
NAD (28) 
VHS (mm) 
AGS (mm) 

 
< 2,6 

 
2,6 a ≤ 3,2 

 
˃ 3,2 a ≤ 5,1 

 
˃ 5,1 

DAS 28 PCR NAE (28) 
NAD (28) 

PCR (mg/L) 
AGS (mm) 

 
< 2,6 

 
2,6 a ≤ 3,2 

 
˃ 3,2 a ≤ 5,1 

 
˃ 5,1 

SDAI NAE (28) + NAD 
(28) + PCR (mg/dL) 

+ EVA-P (cm) + 
EVA-M (cm) 

 
≤ 3,3 

 
˃ 3,3 a 11 

 
˃ 11 a ≤ 26 

 
˃ 26 

CDAI NAE (28) + NAD 
(28) + EVA-P (cm) 

+ EVA-M (cm) 

 
≤ 2,8 

 
˃ 2,8 a 10 

 
˃ 10 a ≤ 22 

 
˃22 

ACR/EULAR SDAI ≤ 3,3 
 

OU 
 

BOOLEAN: 
NAE / NAD / EVA-

P / PCR (mg/dL) 

≤ 3,3 
 
 
 

≤1 

   

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; AGS: avaliação global de saúde; EVA-
P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença pelo médico. Fonte: Smolen ( 
2016)  

 
1.1.5.2 Questionário de Avaliação de Saúde - HAQ (Health Assessment Questionnaire) 
 

Além dos índices compostos de atividade de doença descritos anteriormente, existem 

vários instrumentos de avaliação funcional do paciente que, juntamente aos primeiros, tornam 

a avaliação  de atividade de doença mais consistente.  

O HAQ (Health Assessment Questionnaire) corresponde a uma das ferramentas 

voltadas para análise funcional e, assim como os ICADs,  são amplamente utilizados na prática 

clínica para melhor manejo da AR.  

O HAQ foi inicialmente publicado em 1980 e sua definição como medida de avaliação 

funcional foi baseada em 5 valores de saúde almejados pelos pacientes: 1- adiar a morte; 2- 

evitar disfunção; 3- eliminar dor e desconforto; 4- evitar efeitos colaterais do tratamento; 5- 

reduzir gastos com tratamento. Considerando as 5 dimensões do paciente, tem-se o HAQ 

completo; no entanto, a versão mais utilizada abrange apenas o índice de disfunção (Disability- 

Index), ou seja, o HAQ-DI, que é o instrumento recomendado pelo ACR para avaliação de 
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artrite reumatóide.  O HAQ-DI avalia a capacidade de executar atividades diárias através de um 

questionário com 20 questões organizadas em oito categorias: capacidade de se vestir, 

alimentar-se, levantar, deambular, alcançar e segurar objetos, higiene pessoal e atividades 

usuais. Cada item recebe pontuação de 0 a 3, de acordo com o nível de dificuldade em 

desempenhar a função (0= sem dificuldade; 1 = alguma dificuldade; 2= muita dificuldade; 3= 

incapaz de realizar). 

O escore final do HAQ-DI corresponde à média aritmética do maior escore de cada uma 

das oito áreas avaliadas e o resultado varia de 0 a 3. Um escore abaixo de 0,3 é considerado 

normal. Quanto maior o valor, maior a incapacidade. Valores entre 0-1 são considerados 

limitação leve a moderada; entre 1-2 moderada a grave e 2-3 grave a muito grave. (BRUCE; 

FRIES, 2003). O HAQ-DI pode ser autoadministrado, aplicado pelo examinador frente ao 

paciente ou por telefone, todas as formas validadas. Geralmente é realizado a cada seis meses 

e a melhora clínica é considerada quando a queda é maior ou igual a 0,22 em avaliações 

sequenciais. (BRUCE; FRIES, 2003) 

O HAQ-DI apresenta boa correlação com atividade de doença, principalmente nos 

primeiros anos, em que as limitações dos pacientes podem ser reversíveis se contido o processo 

inflamatório e seu aumento está relacionado a maiores índices de atividade. Da mesma forma, 

o alcance de remissão ou baixa atividade pode levar a sua queda, refletindo melhora da 

qualidade de vida do paciente em resposta ao tratamento. (BRUCE; FRIES, 2003; RADNER; 

SMOLEN; ALETAHA, 2014; KUMAR et al., 2017) Apesar de muito utilizado e com boa 

relação com atividade de doença, é importante ressaltar que o HAQ-DI também pode refletir o 

dano articular e, em pacientes com doença de longa data e já com deformidades, os 

componentes irreversíveis podem refletir maior índice sem, necessariamente, representar 

atividade de doença, devendo ser analisado com cautela . 

A versão do HAQ-DI utilizado neste estudo encontra-se no anexo D. 

 

1.1.6 Tratamento 
 
1.1.6.1 Tratamento com meta (Treat to Target) 
 

O conceito Treat to Target (T2T) ou tratamento com meta surgiu em 2004, após  

publicação do estudo TICORA, que revelou que a abordagem mais agressiva da AR foi mais 

eficaz e apresentou maior redução da progressão radiológica, queda da atividade inflamatória e 
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melhora dos parâmetros funcionais dos pacientes sem um custo adicional importante. 

(GRIGOR et al., 2004)  

Formalmente  introduzido em 2010 pelo ACR/EULAR,  o tratamento com meta consiste 

em 3 pilares: 1- avaliação frequente do paciente após diagnóstico; 2- avaliação sistemática da 

atividade de doença e 3- otimização das medicações disponíveis em pacientes refratários, para 

que seja alcançado preferencialmente remissão ou baixa atividade de doença. (SMOLEN et al., 

2010; DALE et al., 2014) No estudo TICORA e CAMERA, a estratégia T2T foi comparada à 

abordagem tradicional, sendo observado baixa atividade de doença, de acordo com o DAS 28,  

em 65% versus 16% no primeiro e remissão em 50% versus 37% no último. (VAN 

VOLLENHOVEN, 2019) 

O manejo rigoroso, direcionado e precoce foi reforçado principalmente pela evidência 

de alterações erosivas ainda no estágio inicial da AR. O objetivo de remissão ou baixa atividade, 

caracterizado pelo estado de ausência ou mínima atividade inflamatória, auxiliado por  

ferramentas como os ICADs, promove melhor controle da doença, principalmente em pacientes 

com fatores de mau prognóstico. (VAN DER HEIJDE et al., 1992; SMOLEN et al., 2010; DE 

ANDRADE et al., 2017) 

A implementação de todos esses conceitos, assim como o surgimento dos medicamentos 

modificadores do curso da doença (MMCDs) biológicos e alvo-específicos podem ser capazes 

de  promover a remissão em até 75 a 80% dos pacientes e tem tornado mais próximo o alcance 

da remissão ou baixa atividade de doença, melhorando a qualidade de vida e sequelas do 

paciente, reduzindo custos e impacto socioeconômico causados pela doença. (AGA et al., 2015; 

DE ANDRADE et al., 2017) 

 

1.1.6.2 Tratamento medicamentoso  
 

Em relação ao arsenal terapêutico para tratamento de AR, o metotrexato (MTX) se 

mantém como MMCD sintético de primeira linha, seguido de leflunomida e sulfassalazina. A 

associação com biológicos e inibidores de JAK, como tofacitinibe e baricitinibe, é considerada 

em caso de falha ou resposta inadequada a dois MMCDs isolados ou em associação, que pode 

ocorrer em  30 a 50% dos pacientes em monoterapia. Glicocorticóides  e anti-inflamatórios 

também fazem parte do arsenal terapêutico como adjuvantes, em períodos de exacerbação e 

sempre pelo menor tempo possível.  
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Entre as opções de biológicos, infliximabe, adalimumabe, etanercept, certolizumabe, 

golimumabe são os anti-TNFs disponíveis, bem como abatacepte, rituximabe e tocilizumabe, 

que atuam como inibidor de coestimulação de linfócito T, depletor de linfócito B e bloqueador 

do receptor de IL-6, respectivamente.  

A sequência de uso é descrita no fluxograma representado pela figura  5,  recomendado 

pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e Ministério da Saúde. Inicialmente, é indicado 

monoterapia com a medicação base, metotrexato. Se houver falha após 3 meses, pode ser 

substituída por outro MMCD sintético ou associada (terapia combinada). Em caso de nova falha 

após 3 meses, recomenda-se a introdução de biológico (anti-TNF ou não anti-TNF), associado 

ou não ao MMCD sintético ou ainda inibidor de JAK, com ou sem MMCD sintético. (DA 

MOTA et al., 2018)  

Com o advento das novas medicações e, sempre tendo em vista o importante papel das 

drogas de base, como metotrexato, a taxa de resposta pelo ACR 70 pode variar entre 20-25% 

em pacientes virgens de tratamento e em monoterapia com metotrexato; já em associação com 

biológicos, a taxa de resposta pode variar de 30-40%. (SMOLEN; ALETAHA; MCINNES, 

2016a) Quanto mais precoce o início da terapia,  fazendo uso  da janela  de oportunidade, que 

corresponde 3 a 6 meses do diagnóstico, maior a chance de alcançar remissão, objetivo primário 

do tratamento. 

Importante ressaltar que, alguns alvos terapêuticos podem comprometer a avaliação de 

atividade de doença, principalmente em índices que utilizam marcadores inflamatórios. A 

inibição de IL-6, por exemplo, por promover queda do PCR, pode contribuir para um falso 

estado de remissão pelo DAS 28-PCR. Tocilizumabe e inibidores de JAK são exemplos desse 

mecanismo. (SMOLEN et al., 2017a) 
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Figura 5: Algoritmo de tratamento da Artrite Reumatoide 

 
Algoritmo de tratamento da AR proposto pela SBR. A suspensão do tratamento pode se dar por eventos adversos intoleráveis 
ou por falha terapêutica (não atingimento de meta terapêutica).1 Para avaliar a eficácia, deve-se aguardar pelo menos 3 meses 
do tratamento vigente, não devendo ser trocada de linha ou etapa terapêutica em intervalo de tempo inferior.2 Considerar o 
uso de MTX injetável nas combinações de terapias duplas ou triplas. 3 O tofacitinibe, baricitinibe e upadacitinibe têm como 
vantagens a possibilidade de serem usados por via oral e não necessitarem de refrigeração para armazenamento.4 O 
tofacitinibe e o upadacitinibe podem ser usados como monoterapia ou em combinação com outros MMCDs (preferencialmente 
MTX). Baricitinibe pode ser usado em monoterapia ou em associação com o MTX. Fonte: Mota (2018) 

 
1.1.6 Critérios de resposta ao tratamento  

 

Além dos índices de atividade de doença, critérios de resposta também foram 

desenvolvidos para auxiliar o seguimento clínico e tratamento. 

O primeiro, desenvolvido na década de 90, foi o ACR 20, 50 e 70. Os valores 

correspondem a porcentagem mínima de melhora da atividade de doença após tratamento, 

quando avaliados 5 critérios: articulações edemaciada e dolorosas, escala de dor do paciente, 

escala de dor do médico, HAQ-DI e VHS. Dessa forma, para alcance de ACR 20 seria 

necessário melhora de 20% na contagem de articulações edemaciadas e dolorosas, bem como 

de 3 entre as cinco variáveis: AGS, EVA-P, EVA-M, HAQ e marcador inflamatório (VHS ou 

PCR). (FELSON et al., 1995, 1998) O alcance de ACR 70 é compatível com baixa atividade 

de doença. No entanto, os critérios ficaram restritos à aplicação em pesquisas e ensaios clínicos, 

por não serem baseados em escala contínua, ou seja, a melhora é constatada a partir do valor 

base das variáveis de cada paciente.  
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Posteriormente e com maior utilização na prática clínica, surgiram os critérios de 

resposta do EULAR, baseados no DAS 28-VHS. De acordo com essa classificação, boa 

resposta corresponde à queda superior a 1,2 no DAS 28 com alcance de baixa atividade ou 

remissão (DAS 28< 3,2) e resposta moderada corresponde à redução entre 0,6 a 1,2 com alcance 

mínimo de moderada atividade (DAS 28< 5,1). (A. M. VAN GESTEL, M. L. L. PREVOO, M. 

A. VAN ’T HOF, M. H. VAN RLTSWIJK, L. B. A. VAN DE PUTTE, 1995) 

Mais recentemente, os critérios de resposta foram ampliados para o SDAI e CDAI, 

considerando respostas mínimas de 50%, 70% e 85% correspondentes ao ACR 20, 50 e 70, 

respectivamente. (ALETAHA et al., 2012) 

 

1.1.8 Atividade residual 

 

O alvo primário do tratamento da AR é a remissão ou baixa atividade de doença. Dentre 

os conceitos mais aceitos, o estado de remissão é definido como ausência de sinais e sintomas 

de atividade inflamatória ou mínima atividade possível. (SMOLEN et al., 2010) Seu alcance, 

na prática clínica, está baseado, principalmente, nas definições dos índices compostos de 

atividade. 

A disponibilidade das diversas ferramentas para avaliação de atividade de doença, no 

entanto, pode permitir classificações discordantes entre os índices, identificando índices que 

podem subestimar inflamação e contribuir para maior atividade residual, caracterizada pela 

constatação de atividade inflamatória em pacientes classificados em remissão. Os componentes 

dos índices de atividade de doença, como articulações edemaciadas, dolorosas, marcadores 

inflamatórios podem ser utilizados para sua avaliação, assim como comparados a métodos de 

imagem mais específicos. Reconhecidamente, critérios mais rigorosos, como SDAI, CDAI e 

critério Boolean estão relacionados à menor atividade residual, enquanto DAS 28, 

especialmente DAS 28-PCR relaciona-se à maior nível. Alguns estudos evidenciam remissão 

pelo DAS 28 duas a três vezes superior ao método booleano e, quando avaliados seus 

componentes, a contagem articular, tanto de articulação edemaciada quanto dolorosa pode 

chegar até 12 no estado de remissão. (ALETAHA; SMOLEN, 2005, 2019a) Algumas 

medicações, como já descrito anteriormente, como inibidores de IL-6, também favorecem o 
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aumento da taxa de remissão pelos índices, uma vez que reduzem de forma significativa as 

provas inflamatórias (figura 6). 

 

Figura 6 – Influência  das diversas terapias na remissão pelo DAS 28 

Influência  das diversas terapias na remissão pelo DAS 28. Drogas que inibem a via IL-6 aumentam mais as taxas de 
remissão pelo DAS 28 que pelo ACR 50 e ACR 70. O mesmo não é percebido em terapias cujo alvo não corresponde à IL-6. 
Fonte: Aletaha e Smolen (2019) 

 
Além da atividade residual avaliada pelos ICADs, também existem sintomas residuais 

caracterizados por domínios relacionados à função e qualidade de vida e avaliados por 

questionários como HAQ, RAPID3 e SF-36 que, na perspectiva do paciente, podem ser os 

principais substratos para definir remissão e promover grande impacto na qualidade de vida e 

produtividade. Sintomas como fadiga, dor e rigidez matinal são descritos como mais comuns e 

podem persistir em pacientes em remissão ou baixa atividade. (PERROTTA et al., 2018) 

(ISHIDA et al., 2018) Em revisão sistemática recente, a fadiga foi registrada em até 98% dos 

pacientes. Transtornos mentais, como ansiedade e depressão, foram descritos em 19 a 42%.  

Rigidez matinal, alterações de sono, perda de produtividade laboral e insatisfação pessoal e com 

o tratamento também foram sintomas presentes com impacto negativo na qualidade de vida. 

(ISHIDA et al., 2018) 

 

1.1.9 Custos do tratamento da AR para o sistema de saúde 
 

A AR é responsável por grande demanda financeira, de forma direta e indireta. Os custos 

diretos são todos os gastos relacionados ao tratamento e suas sequelas, custo das 

hospitalizações, medicações e reabilitação; e os custos indiretos são aqueles gerados pelo 
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impacto da doença, como afastamento do trabalho, aposentadoria e incapacidade funcional, 

além dos custos intangíveis, que se referem às complicações da doença, que não podem ser 

mensuradas, como alterações comportamentais, distúrbios psiquiátricos advindos da doença. 

(KAVANAUGH, 2007)   

Um estudo recente avaliou 4.593 pacientes nos EUA e relacionou o grau de atividade 

de doença pelo CDAI e seu impacto econômico. Conforme já descrito em outros estudos, 

pacientes com remissão ou baixa atividade de doença apresentaram menores taxas de 

internações (32%), visitas ao serviço de emergência (27%) e taxa de mortalidade (37%). Houve 

uma diferença absoluta de $6500,00/ano de gastos entre remissão e atividade de doença. 

(CURTIS et al., 2017) 

Estudos realizados nos EUA nos últimos 15 anos revelaram gasto médio anual por 

paciente de $7000, com custos diretos responsáveis por 17%, sendo 40% desses relacionados a 

hospitalizações. As internações foram o principal componente dos custos diretos, responsável  

por até 60% dele, embora apenas 10% dos pacientes necessitem de internação decorrente da 

AR. Os medicamentos foram responsáveis por 25% dos gastos totais. (LUBECK, 2001). 

Com a introdução dos biológicos, o padrão de gastos se modificou e os medicamentos 

passaram a ser responsáveis pela maior parcela dos custos diretos. 

No Brasil, estudo feito em São Paulo com 100 pacientes seguidos ambulatorialmente 

entre 2001 e 2003, estimou média de custo de $424,14 por pacientes por ano, sendo 95% 

associados a custos diretos e 5% a indiretos. (CHERMONT et al., 2008)  

No Estado de Santa Catarina, entre 1996 e 2009, o gasto total do SUS para o tratamento 

hospitalar e medicamentoso ambulatorial da AR foi de R$ 26.659.127,20. (KMILIAUSKIS 

SANTOS GOMES et al., 2017). Entre 2008 e 2010, foi registrado um custo direto de R$ 

30.223,67 por paciente/ano. Deste valor, 70,4% foram financiados pelo SUS e os medicamentos 

contribuíram com 91,4% dos custos. Em Florianópolis, o custo direto médico estimado para o 

tratamento da AR por paciente foi de R$ 28.097,85, sendo observadas diferenças significativas 

nos custos diretos para pacientes tratados com MMCDs sintéticos (R$ 6.259,09) e aqueles 

tratados com biológicos anti-TNF (R$ 59.961,07). Em estudo realizado no estado do Pará, os 

custos anuais por paciente para o tratamento da AR, no ano de 2008 foram: metotrexato = R$ 

183,08; infliximabe = R$ 25.652,84; adalimumabe = R$ 29.916,67; etanercepte = R$ 

37.055,54. Em 2012, o medicamento de maior gasto anual por paciente foi o etanercepte (R$ 
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37.170,30), seguido do adalimumabe (R$ 36.721,66) e infliximabe (R$ 25.721,27), segundo o 

Ministério da Saúde. (VAZ et al., 2013) 

 

1.2 Fibromialgia e Artrite Reumatóide 
 

A fibromialgia (FM) é uma doença crônica sistêmica não inflamatória, associada a 

sensibilização central das vias de dor, caracterizando-se clinicamente como uma síndrome 

dolorosa difusa.  

A prevalência varia de 0,4% a 8,8% na população mundial. Nos EUA, estima-se 

acometimento de 2% da população adulta. (BORCHERS; GERSHWIN, 2015) No Brasil, 

estudos estimam  prevalência em torno de 2,5% da população, com predomínio de mulheres, 

em idade de 35 a 44 anos. (HEYMANN, 2010; HEYMANN et al., 2017; MARQUES et al., 

2017)  

Devido à alta prevalência e acometimento de indivíduos em idade produtiva, o impacto 

socioeconômico tem aumentado, sendo observado na última década custo anual de €5,241 por 

paciente na Europa e US$ 9,573 nos EUA. (CHOY, 2015) 

O mecanismo de doença envolve, principalmente, o processo de  sensibilização central 

das vias de dor, que corresponde a uma alteração funcional dos neurônios e das vias  

nociceptivas provocada pelo aumento da excitabilidade da membrana, com facilitação de 

transmissão sináptica e redução dos mecanismos inibitórios, promovendo redução do limiar e 

cronificação da dor. (ASHMAWI; FREIRE, 2016) Fatores genéticos e ambientais estão 

envolvidos e, entre os  ambientais, infecções virais como hepatite e mononucleose infecciosa, 

fatores estressores de dor aguda e traumas físicos têm sido descrito como  gatilhos, porém com 

fraca evidência  (BORCHERS; GERSHWIN, 2015). 

A sensibilização central tem início na periferia, através do estímulo doloroso inicial, que 

ativa os nociceptores e conduz o estímulo até a medula e córtex somatossensorial. O sistema 

aferente de nocicepção é formado por fibras A-delta (Aδ) mielinizadas, de condução rápida e 

fibras C, não mielinizadas e de condução lenta. As primeiras são responsáveis pela condução 

de estímulos químicos, mecânicos e térmicos, enquanto as últimas conduzem estímulos 

dolorosos tipo queimação. 
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Esses estímulos são conduzidos até a medula espinhal e fibras Aδ liberam 

neurotransmissores excitatórios, como substância P e glutamato, sendo que este se liga ao 

receptor de NMDA (N-metil-D-aspartato), gerando a transmissão do estímulo do primeiro para 

o  segundo neurônio. O estímulo é projetado ao tálamo, sistema límbico, córtex sensorial, onde 

a dor é percebida, bem como amigdala e hipotálamo, responsáveis pela resposta emocional e 

stress à dor. Paralelamente, ocorre ativação de neurônios descendentes inibitórios, que liberam 

ácido gama-aminobutírico (GABA), fazendo com que os estímulos dolorosos que inicialmente 

provocavam dor promovam analgesia. (CLAUW, 2014)   

No entanto, com estimulação dolorosa contínua e prolongada, fibras tipo C e neurônios 

nociceptivos silenciosos, que eram previamente não responsivos, são ativados. Os nociceptores 

começam a sinalizar espontaneamente até que estímulos não dolorosos passam a ser percebidos 

como dolorosos (alodínia) devido a redução do limiar de dor e sensibilização periférica. 

Estímulos repetitivos das fibras C promovem mais liberação de substância P e glutamato, 

causando aumento progressivo da resposta elétrica no corno dorsal da medula, efeito chamado 

Windup ou Somação Temporal. Consequentemente, neurônios superexcitáveis estimulam 

continuamente as regiões do cérebro, levando ao aumento da área de receptores, 

interconectividade e  fluxo sanguíneo das áreas estimuladas. Ocorre inibição das vias inibitórias 

descendentes de dor devido ao desequilíbrio glutamato/GABA e hipoatividade do sistema 

modulador, com  redução de noradrenalina, serotonina e manutenção da sensibilização central.  

Os níveis de opióides se mantêm sem alterações. O efeito Windup é  reforçado pela detecção, 

no líquor de pacientes com FM, de quantidades  aumentadas de substância P, glutamato e fator 

de crescimento do nervo, além de redução dos níveis de dopamina, noradrenalina e serotonina. 

Estudos com RM funcional também observaram aumento dos campos da ínsula, cíngulo 

anterior e córtex somatossensorial nos pacientes com FM, reforçando o processo de 

sensibilização central. (CLAUW, 2014; CHOY, 2015)  

Os pacientes apresentam várias manifestações e sintomas inespecíficos, como dor  

generalizada, mialgia, artralgia, rigidez matinal, cefaléia e alterações gastrointestinais, como 

bólus esofágico, dispepsia funcional e/ou síndrome do intestino irritável. No entanto, o exame 

físico é inocente. Fadiga, distúrbios de sono e cognitivos estão presentes em mais de 70% dos 

pacientes. (BORCHERS; GERSHWIN, 2015) História de depressão é comum, com prevalência 

durante a vida  entre 62-82%. (CHOY, 2015)  
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Os distúrbios de sono estão relacionados à intrusão de ondas alfa na fase 4 do sono não-

REM (Rapid eye movement), observados em estudos com polissonografias. O sono não- REM 

é dividido em quatro fases, sendo a 3 e  4 compostas por ondas lentas (SWS- slow waves sleep), 

responsáveis pela restauração das funções do indivíduo. Nos pacientes com fibromialgia, esse 

padrão é descrito como um estado de vigília durante o sono ou sono não reparador e superficial, 

com despertares frequentes após estímulos leves, que promovem aumento da dor, fadiga e piora 

do humor. (CHOY, 2015) 

O diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico e os exames laboratoriais e de 

imagem são utilizados para diagnóstico diferencial. Os critérios de classificação do Colégio 

Americano de Reumatologia (ACR) de 1990, apesar de descritos para uso em pesquisas, foram 

amplamente utilizados na prática clínica. (WOLFE et al., 1990) Era considerada dor difusa com 

mais de 3 meses de evolução, que acometia coluna e os quatro quadrantes do corpo, associado 

a 11 de 18 “tender points”, pontos específicos de menor limiar doloroso (tabela 4). Devido a 

maior prevalência de tender points no sexo feminino, a doença predominava em mulheres. 

Novos critérios foram definidos pelo ACR em 2010 e, com a exclusão dos tender points, a 

doença passou a ter relação mulher : homem de 2:1.(CLAUW, 2014)  

Tabela 4- Critérios ACR/1990 para classificação de Fibromialgia 

*Para o diagnóstico de Fibromialgia o paciente deve satisfazer os dois critérios. O diagnóstico secundário de outra doença 
não exclui o de fibromialgia. Fonte:Wolfe et al (1990).  

Critérios do ACR /1990 para classificação de Fibromialgia*   

1- História de dor difusa, presente por pelo menos 3 meses, caracterizada por 
acometimento dos dois lados do corpo, acima e abaixo do umbigo e ainda dor axial 
(coluna cervical, torácica ou lombar ) 

2-  Dor em 11 dos 18 tender points à palpação (força de aproximadamente 4 kg/cm2 em 9 
locais simétricos): 
ü Subocciptal - na inserção do músculo subocciptal; 
ü Cervical baixo - atrás do terço inferior do esternocleidomastoideo, no ligamento intertransverso 

C5-C6; 
ü Trapézio - ponto médio do bordo superior, numa parte firme do músculo; 
ü Supra-espinhoso - acima da escápula, próximo à borda medial, na origem do músculo supra-

espinhoso; 
ü Segunda junção costocondral - lateral à junção, na origem do músculo grande peitoral; 
ü Epicôndilo lateral - 2 cm de distância do epicôndilo lateral; 
ü Glúteo médio - na parte média do quadrante súpero-externo na porção anterior do músculo glúteo 

médio; 
ü Trocantérico - posterior à proeminência do grande trocanter; 
ü Joelho - no coxim gorduroso medial próximo à linha média do joelho. 
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Figura 7- Tender points na Fibromialgia 

 
Fonte: Wolfe (1990) 

 
Os novos critérios, descritos na tabela 5, mantiveram o tempo mínimo de 3 meses de 

sintomas e introduziram os índices de dor difusa - Widespread Pain Index (WPI) e de gravidade 

de sintoma somáticos - Symptom Severity (SS). O WPI é classificado pela presença de dor em 

alguma das 19 áreas avaliadas (mandíbula, região cervical, ombros, braços, antebraços, coxas, 

pernas e quadril, bilateralmente, tórax, abdome e dorso). O escore varia de 0 a 19, com cada 

região sendo considerada um ponto. A gravidade dos sintomas (SS) é avaliada em uma escala 

de 0 a 3, considerando 3 domínios: fadiga, sono e cognição. Nessa escala, são considerados 

sintomas da última semana, sendo 0- sem problemas; 1- problemas leves e intermitentes; 2- 

problemas moderados e frequentes; 3- problemas graves e contínuos. Além disso, sintomas 

gerais como depressão, dor abdominal e cefaléia nos últimos 6 meses também são classificados 

de 0 a 3, de acordo com intensidade. O escore final SS varia de 0-12. Para o diagnóstico, o 

paciente deve apresentar WPI ≥ 7 e SS ≥ 5 ou WPI = 3-6 e SS ≥ 9. Os novos critérios apresentam 

sensibilidade de 90,9% e especificidade de 85,9% .(WOLFE et al., 2010) 
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Tabela 5- Critérios ACR/2010 para classificação de Fibromialgia 

1A escala de gravidade dos sintomas é dada pela soma da pontuação dos 3 primeiros sintomas (0-9) e dos sintomas gerais (0-
3), com escore total de 0-12 2 Escala (0-3): 0- sem problemas; 1- problemas leves e intermitentes; 2- problemas moderados e 
frequentes; 3- problemas graves. Fonte: Wolfe (2010). 

 

Até 20% dos pacientes com AR podem ter fibromialgia associada. (CHAKR et al., 

2017) Nesses pacientes, o processo de amplificação dolorosa pode comprometer a avaliação de 

atividade de doença, aumentando a classificação de estados moderados e elevados de atividade 

e, consequentemente, influenciando nas decisões terapêuticas, podendo até promover 

tratamento em excesso. Diversos estudos correlacionam maiores índices de atividade da AR 

em pacientes com fibromialgia, decorrentes, principalmente, do aumento de componentes 

relacionados à avaliação de dor, como contagem de articulações dolorosas e avaliação global 

de atividade de doença pelo paciente. (LEEB, 2004; LAGE-HANSEN et al., 2016; CHAKR et 

al., 2017; SALAFFI et al., 2018) Piores escores em avaliações funcionais, como HAQ-DI e SF-

36 também são observados. (RANZOLIN et al., 2009). 

O tratamento da fibromialgia é baseado fundamentalmente em exercícios físicos 

aeróbicos e medicamentos. Dentre as opções farmacológicas, existem os antidepressivos 

tricíclicos, como amitriptilina e inibidores de recaptação de serotonina, como sertralina. 

Duloxetina e milnacipram, inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, são  drogas 

Critérios ACR/2010 para classificação de Fibromialgia   

1- Índice de dor difusa (WPI) ≥7  E escala de gravidade dos sintomas (SS) ≥ 5          OU  
IDD (WPI) : 3-6  E  SS ≥9 

2- Sintomas presentes por no mínimo 3 meses  
3- Ausência de outra condição que explique o quadro doloroso 

Áreas avaliadas para WPI: Em quantas áreas o paciente teve dor na última semana?( 0-19) 
Mandíbula direita e esquerda Dorso superior 

Região cervical Abdome  

Ombros direito e esquerdo  Dorso inferior  

Braços direito e esquerdo Quadril direito e esquerdo  

Antebraços direito e esquerdo Coxas direita e esquerda  

Tórax Pernas direita e esquerda  

Escala de gravidade dos sintomas1 (SS): Indique o grau de comprometimento na última 
semana :  
Fadiga (0-3)2 
Distúrbios de sono (0-3) 
Sintomas cognitivos(0-3) 

Sintomas gerais nos últimos 6 meses (0-3): 
Cefaleia (0-1) 
Dor abdominal (0-1) 
Depressão (0-1) 
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de primeira linha, assim como como pregabalina e gabapentina, anticonvulsivantes que têm 

efeito sobre a dor. Opióides leves, como tramadol, associados ou não a analgésicos como 

paracetamol também apresentam bom grau de evidência. (HEYMANN, 2010; 

MACFARLANE et al., 2017) 



2 OBJETIVOS 
 

Primários: 

a) comparar os índices de atividade de doença entre si, avaliando correlação e 

concordância;  

b) comparar a atividade residual dos índices com método Boolean de remissão a fim de 

demonstrar o(s) índice(s) com melhor performance para avaliar remissão na vida 

real. 

 

Secundários : 

 

a) avaliar interferência da fibromialgia nos índices de atividade de doença;  

b) testar se há associação de tabagismo, fator reumatoide, anti-CCP  e HAQ-DI com 

atividade de doença; 

c) avaliar o comportamento dos índices de atividade de doença ao longo de 12 meses; 

d) analisar a amostra do HC-FMRP-USP segundo objetivos acima e comparar os 

índices de atividade de doença com a atividade da doença aferida por método 

ultrassonográfico.     



 
 

3 PACIENTES E MÉTODOS 
 
3.1 Delineamento do Estudo 
 

Trata-se de parte de um estudo de coorte prospectivo multicêntrico - Artrite Reumatoide 

na Vida Real- REAL, que descreve as características demográficas, clínicas, laboratoriais, 

radiográficas, terapêuticas, de qualidade de vida e de aderência ao tratamento de pacientes com 

AR, acompanhados em centros de referência, por um período de 12 meses. 

Participaram do estudo 11 (onze) centros universitários brasileiros ligados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS). Foram selecionados cerca de 100 pacientes em cada centro, no período 

de agosto de 2015 a abril de 2016. Os pacientes mantinham acompanhamento regular nos 

ambulatórios da disciplina de reumatologia e foram seguidos por 12 meses, com coleta de dados 

na vista inicial, visita intermediaria (6 meses ± 1 mês) e final ( 12 meses ± 1 mês). 

A coordenação foi centralizada por equipes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ) e da Universidade de Brasília (UnB), constituídas por dois reumatologistas, o 

pesquisador principal e o assistente, um administrador geral e um gerente de dados.  

Centros Participantes:  

a) Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 

  b) Hospital Universitário de Brasília (UnB); 

 c) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMRP-USP); 

d) Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo; 

  e) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo -  (HC-FMRP-USP); 

  f) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp);  

g) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);  

h) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 

i) Universidade Federal do Paraná (UFPR); 

j) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS); 
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l) Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Os dados do HC-FMRP-USP foram incluídos na análise multicêntrica, mas também 

foram analisados separadamente. 

3.2 Seleção da amostra 

 

Os pacientes foram selecionados consecutivamente, sendo incluídos aqueles com AR 

que preenchessem os critérios abaixo e que estavam agendados para atendimento no período 

do estudo em cada um dos centros participantes.  

Critérios de Inclusão: 

 

a) Pacientes de ambos os sexos com AR, segundo os critérios do ACR, 1987 ou do 

ACR/EULAR, 2010 (conforme detalhado no item 1.1.4.1); 

b) Pacientes maiores de 18 anos; 

c) Existência de prontuários com dados referentes ao atendimento do paciente com pelo 

menos 6 meses  no serviço (consultas, exames e medicação); 

d) Nível intelectual e de comunicação adequados para responder aos questionários, 

demonstrados pela compreensão da frase-teste: “Os pacientes da reumatologia devem 

apresentar o cartão do hospital no balcão 6 para marcar a consulta de retorno ao 

ambulatório”- Somente participaram os pacientes classificados como ausência de 

dificuldade; 

e) Boa aderência ao tratamento medicamentoso;  

f) Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participar do 

estudo (anexo C). 

 

Critério de Exclusão:  

 

a) Pacientes com doenças associadas que comprometessem a avaliação das variáveis que 

seriam utilizadas. Exemplos: depressão maior, neoplasia maligna, acidente vascular 

cerebral, emprego de diálise e equivalentes.  

 

3.3 Coleta dos Dados 
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Os dados completos das visitas ao centro e das revisões de prontuário foram captados 

pelo prontuário eletrônico “Meconsulte” ou por ficha clínica impressa com o mesmo conteúdo 

(anexo E).  

 

3.4 Aspectos éticos  

 

O estudo multicêntrico foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do  

Ministério da Saúde , através do centro coordenador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(CAAE: 45781015810015259) e pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em 2015 (CAAE: 

457810158200115440 -anexo A) 

Todos os pacientes participaram da pesquisa com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de forma voluntária, sendo-lhes garantidos os 

direitos de anonimato e sigilo das informações coletadas.  

 

3.5 Variáveis avaliadas  

 

Os dados foram coletados entre agosto de 2015 e abril de 2016. Os pacientes foram 

seguidos por 1 ano e avaliados no mês zero, em seis meses (± 1 mês) e 12 meses  (± 1 mês). Os 

pacientes avaliados fora desse período foram excluídos do estudo. Os pacientes poderiam ter 

mais visitas com intervalos trimestrais ou inferiores, em caso de atividade elevada de doença 

ou complicações, que não foram registrados neste estudo.  

O diagnóstico de AR foi baseado nos critérios ACR/1987 ou ACR/2010, descritos no 

item 1.1.4.1 pelas  tabelas 1 e 2. Fibromialgia foi definida pelos critérios ACR/1990, descritos 

no item 1.2 pela tabela 5. Os pacientes foram avaliados, no dia da consulta, pelo mesmo 

reumatologista em cada centro quanto aos dados epidemiológicos, número de articulações 

edemaciadas (NAE) e dolorosas (NAD), avaliação de saúde global (AGS), atividade de doença 

pelo paciente (EVA-P) e pelo médico (EVA-M). Os dados obtidos foram confrontados 

posteriormente com os dados de prontuário.  
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O estudo multicêntrico avaliou diversas variáveis, mas na tese em questão foram 

consideradas as descritas. 

 

3.5.1 Dados Demográficos 

 

Os pacientes foram classificados quanto a cor da pele, sexo, idade, anos de escolaridade. 

 

Os dados relacionados à classificação socioeconômica, manifestações extra articulares, 

esquemas terapêuticos e adesão não foram abordados nesta tese, mas em artigos e/ou teses 

publicados pelos demais centros participantes do estudo. 

 

3.5.2 Dados Clínicos   

 

Início dos sintomas, tempo de doença, presença de comorbidades (fibromialgia), 

tabagismo atual ou prévio e uso de medicamentos. 

 

3.5.3 Dados laboratoriais  

 

Fator reumatoide, anti-CCP, VHS, PCR. 

 

As provas de atividade inflamatória -VHS e PCR- utilizadas na análise foram 

consideradas se coletadas em períodos de até 3 meses da data de avaliação clínica. VHS foi 

aferida pelos métodos de Westergren ou Wintrobe. Valores quantitativos de PCR foram 

registrados tanto em mg/dL quanto em mg/L  e valores qualitativos não foram considerados. 

As quantificações de fator reumatoide e anti-CCP foram retiradas dos prontuários 

independentemente do tempo de coleta, visto ser padrão a coleta ao início do seguimento 

reumatológico. Devido à inclusão de 11 centros, foram consideradas diferentes técnicas de 

exames para dosagem do fator reumatoide (látex, nefelometria e turbidimetria) e o anti-CCP 

foi quantificado por ELISA. Tanto para o fator reumatoide quanto para o anti-CCP, foram 

considerados valores negativos, fracamente positivo e fortemente positivo, sendo fortemente 

positivo (altos títulos)  aqueles superiores a 3 vezes o limite de detecção (> 30 UI/ml para FR e 
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> 60 UI/ml para anti-CCP) e fracamente positivo entre 1 e 3 vezes o limite de detecção (10 - 30 

UI/ml para FR e 20-60 para anti-CCP). 

 

3.5.4 Métodos de avaliação de atividade e funcionalidade da AR 

 

3.5.4.1 Índices Compostos de atividade de doença  

  

A atividade de doença foi feita pelos ICADs (DAS 28-VHS, DAS 28-PCR, SDAI e 

CDAI), seguindo os pontos de corte para classificação conforme descrito no item 1.1.5 (Tabela 

3) com atenção especial quanto a concordância em relação à remissão de doença. Para o DAS 

28-VHS além da classificação padrão, foram  incluídos pontos de corte propostos por Aletaha, 

considerando remissão ≤2,4, baixa atividade entre 2,4 e 3,6; moderada atividade entre 3,6 e 5,5 

e elevada atividade superior a 5,5,  além do DAS 28-PCR proposto por Fujiwara, em que 

remissão < 1,72, baixa atividade entre 1,72 e 2,98; moderada atividade entre 2,98 e 4,77 e 

elevada atividade acima de 4,77.  

 

3.5.4.2 Questionário de Saúde ( Health Assessment Questionnaire- Disability index) - 

HAQ-DI 

 

A funcionalidade foi avaliada pelo HAQ-DI, conforme descrito no item 1.1.5.2  

 

3.5.4.3 Ultrassonografia  

 

Na amostra do HC-FMRP-USP, 30 dos 100 pacientes analisados possuíam 

ultrassonografia articular com power doppler que foram acrescentadas o estudo. Foram 

incluídos exames com intervalo de até 3 meses da avaliação clínica e mensuração dos ICADs, 

porém não houve padronização do exame.  

A ultrassonografia dos 30 pacientes foi feita utilizando-se o sonógrafo com transdutor 

linear multifrequencial de até 12 MHZ com power doppler , sempre realizados por radiologistas 
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com treinamento adequado da equipe de radiologia musculoesquelética do HC-FMRP-USP, 

porém os exames não foram realizados pelo mesmo radiologista.  

Foram avaliadas articulações dos punhos, metacarpofalangeanas e interfalangeanas 

proximais bilateralmente, sendo considerada apenas a avaliação qualitativa pelo power doppler, 

isto e, presença ou ausência de vascularização da sinóvia, uma vez que não foi realizada 

classificação quantitativa de sinovite pelo exame. 

Os dados da ultrassonografia articular com power doppler foram comparados com os 

índices  quanto a remissão  e atividade de doença, em um intervalo máximo de 3 meses. 

 

3.5.4.4 Radiografias de mãos e pés  

 

A avaliação radiográfica foi realizada ao início do estudo, incluindo radiografias de 

mãos e pés em incidências póstero-anterior e oblíqua. Para classificação, foi considerado apenas 

presença ou ausência de erosões, definidas segundo o ACR como a quebra da cortical óssea em 

pelo menos três articulações das seguintes: interfalangeanas proximais, metacarpofalangeanas, 

punhos e metatarsofalangeanas (conforme detalhado no item 1.1.4.1.1). A classificacão de 

doença erosiva foi feita pelo examinador de acordo com a avaliação das radiografias. Não era 

objetivo do estudo avaliação de progressão radiográfica, portanto foi considerada apenas 

registro da avaliação inicial. 

 

3.6 Análise Estatística 

 

Os dados epidemiológicos foram analisados através de estatística descritiva. As 

variáveis foram classificadas através de média e desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil. 

A correlação e concordância entre os índices foram avaliadas, respectivamente,  através 

do coeficiente de correlação de Spearman e dos coeficientes kappa e kappa ponderado. 

Os índices foram comparados com os critérios de remissão pelo método Boolean através 

de regressão binomial para estimar atividade residual de seus componentes. 

A avaliação de sensibilidade e especificidade dos índices de atividade de doença foi 

feita através do teste qui-quadrado. 

A avaliação da fibromialgia em relação aos índices de atividade e seus componentes foi 

realizada através dos testes de Mann -Whitney e gráficos de correspondência múltipla. 
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As variáveis tabagismo, fator reumatóide, anti-CCP e HAQ foram associadas aos 

índices através de regressão logística multinomial, com cálculo dos correspondentes odds ratio. 

A avaliação longitudinal foi feita através do modelo de regressão logística com efeitos 

aleatórios pertencentes à classe dos modelos GEE (generalized estimating equations). Para as 

comparações foi utilizado o pós-teste por contrastes ortogonais.  

Foi considerado valor p< 0,05. 

Todos os gráficos foram feitos com auxílio do software R, versão 3.4.0 e as análises 

através do SAS 9.2



 
 

 
 

4 RESULTADOS  
 

4.1 Análise da amostra multicêntrica  

 

4.1.1 Descrição dos centros universitários participantes e respectivas localizações e 

número de pacientes incluídos no estudo  

 

Os centros terciários contemplaram as quatro regiões geográficas do país, excluindo-se 

a região nordeste, devido ao atraso da aprovação do Comitê de Ética. 

 

Tabela 6- Centros Universitários participantes  

Centros N° de pacientes 
incluidos 

Região 
geográfica 

Universidade Estadual de Campinas  111 Sudeste 

Universidade de Brasilia 107 Centro-Oeste 

Universidade Federal do Pará  102 Norte 

Universidade do estado do Rio de Janeiro 100 Sudeste 

Universidade Federal do Paraná 100 Sul 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 102 Sul 

Universidade Federal de Santa Catarina  100 Sul 

Universidade de são Paulo – Ribeirão Preto  100 Sudeste 

Universidade Federal de Minas Gerais  99 Sudeste 

Hospital estadual do Servidor Público de são 
Paulo 

99 Sudeste 

Universidade de São Paulo  98 Sudeste 

TOTAL 1118*  

*Total de pacientes registrados: 1118, porém foram analisados 1116. Fonte: Adaptado Da Rocha Castelar-Pinheiro(2018) 

 

4.1.2 Descrição das características demográficas e clínicas dos pacientes brasileiros com 
AR  
 

Foram analisados 1116 pacientes em avaliação transversal inicial. Os pacientes 

apresentavam média de idade de 57 ± 11,4 anos, sendo maioria (89,5%) do sexo feminino, 

numa proporção de 8,4 mulheres para cada homem. Quanto à cor da pele, 634 (56,8%) se 
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declararam brancos, 122 (10,9%) negros e 349 (31,2%) pardos. A média de escolaridade foi de 

8 ± 4,2 anos. A média de tempo de doença foi de 12,6 ±7,6 anos. Em relação ao tempo de 

sintomas, 694 (61,6%) tinham mais de 10 anos, enquanto, 259 (23,2%) tinham 5 a 10 anos; 122 

(10,9%) tinham de 2 a 5 anos e 40 (3,5%) tinham menos de dois anos. Tempo médio de 

diagnóstico foi 32 ± 51 meses. Em relação à positividade do fator reumatoide, 863 (78,5%) eram 

positivos e 235 (21,4%) negativos. Mais de 50% dos pacientes não tinham dosagem de anti-

CCP e dos 479 pacientes restantes, 368 (76,8%) tinham anti-CCP positivo. Manifestações extra-

articulares foram observadas em 23,3% dos pacientes. Em relação ao tabagismo, 121 (10,8%) 

eram ativos, 675 (60,4%) não fumantes, 320 (28,6%) ex-tabagistas. O diagnóstico de 

fibromialgia foi atribuído a 154 (13,7%) pacientes.   

Em relação às medicações em uso, 1013 (90,9%) pacientes usavam  MMCD sintético, 

sendo 66,5% (741) em uso de metotrexato; 398 (35,7%) estavam em uso de MMCDs 

biológicos; 62 (5,6 %) pacientes em uso de DMCDs biológicos em monoterapia e 528 (47,4%) 

faziam uso de glicocorticoides. 

As medianas do DAS 28-VHS e DAS 28-PCR foram 3,52 (IIQ 2,55-4,51) e 3,04  

(IQ2,23-4,21), respectivamente. O SDAI e CDAI apresentaram medianas de 10,59 (IIQ 4,47-

20,20) e 9 (IIQ 3,7-18,89). A mediana  do HAQ-DI- foi de 0,87 (IIQ 0,25-1,5). Esses dados são 

apresentados na tabela 7. 
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Tabela 7- Características demográficas, clínicas e laboratoriais dos pacientes com AR 
(n=1116) 

Variáveis   

Idade (anos) (média ± DP) 56,7 ± 11,4 
Sexo feminino (%) 998 ( 89,5%) 
Tempo de estudo (média ± DP) 8 ± 4,2 
Cor da pele (%)  
                 Branca  634 (56,8%) 
                 Negro 122 (10,9%) 
                 Pardo 349 ( 31,2%) 
Duração dos sintomas em anos (média ±DP) 14,75 ± 7,8 
Intervalo de tempo diagnóstico (meses ) 
            [mediana (IIQ)] 

32 (±51) 
12 (6-36) 

Tempo de doença (anos ) 12,6 (± 7,6) 
FR+ (%) 78,5% (n=1098) 
Anti-CCP+ (%) 76,8% (n=479) 
Doença erosiva (%) 54,9% (n=1095) 
Fibromialgia 154 (13,7%) 
Tabagismo atual (%) 121 (10,8%) 
³ 1 manifestação extra-articular  23,3 % 
Medicações:   
            MMCD sintético  1013(90,9%) 
            Metotrexato 66,5% 
            MMCD Biológico 398  (35,7%) 
            MMCD Biológico monoterapia 62 (5,6%) 
            Glicocorticoides 528 (47,4%) 
VHS (média ± DP) 28,14 ± 24,37 (n=925) 
           mediana (IIQ)                                                                               21 (10-40) 
PCR (média ± DP) 1,86 ± 4,23 (n=947) 
           mediana (IIQ)                                                                               0,67( 0,25-1,78) 
HAQ (média ± DP) 0,94 ± 0,76 (n=1112) 
            mediana (IIQ)                                                                               0,875 (0,25-115) 
DAS 28 PCR (média ± DP) 3,28 ± 1,37(n=937) 
            mediana (IIQ)                                                                               3,04 ( 2,23-4,21) 
DAS 28 VHS (média ± DP) 3,61 ± 1,52 (n=925) 
            mediana (IIQ)                                                                               3,52 (2,55-4,51) 
SDAI (média ± DP) 14,04 ± 12,42 (n= 943) 
           mediana (IIQ)                                                                               10,59 (4,47-20,20) 
CDAI (média ± DP) 13,09 ± 12,45 (n=1114) 
            mediana (IIQ)                                                                               9 (3,7-18,89) 

 

Outras características demográficas, socioeconômicas e clínicas dos pacientes foram 

descritas no artigo referência do estudo multicêntrico. (DA ROCHA CASTELAR-PINHEIRO 

et al., 2018) 
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4.1.3 Avaliação dos ICADs 
 

Ao classificar os pacientes quanto à atividade de doença, percebe-se que 

aproximadamente 50%  da amostra encontra-se em baixos níveis de atividade (baixa 

atividade/remissão), exceto pelo DAS 28-VHS, cujo valor foi em torno de 40% (tabela 8). 

Entretanto, os índices discordam quanto à classificação de baixa atividade e remissão, sendo 

que SDAI e CDAI apresentam maior frequência de baixa atividade, enquanto o DAS 28 

apresenta maior número de pacientes em remissão. Ao se considerar valores de remissão mais 

rigorosos para DAS 28-VHS de 2,4 e DAS 28-PCR de 1,72, conforme Aletaha et al e Fujiwara 

respectivamente, baixa atividade/remissão é alcançada em 50% dos pacientes pelo DAS 28-

VHS, com classificação de remissão mais semelhante ao SDAI e CDAI. 

 

Tabela 8- Classificação de atividade de doença de acordo com os índices – inicial 

Atividade 
AR 

DAS28 
VHS 

DAS28VHS* DAS28 PCR DAS28PCR 
Ɨ 

SDAI CDAI 

Elevada  156 (16,8%) 114 (12,3%) 110 (11,7%) 135(14,4,%) 145 (15,4%) 214 (19,2%) 
Moderada 387 (41,8%) 333 (36%) 327 (34,9%) 351 (37,4%) 310 (32,8%) 307 (27,6%) 
Baixa 139 (15%) 275 (29,8%) 147 (15,7%) 354 (37,7%) 308 (32,7%) 370 (33,2%) 
Remissão  243 (26,4%) 203 (21,9%) 353 (37,7%) 100 (10,6%) 180 (19,%) 223 (20%) 
Total  925 (100%) 926(100%) 937(100%) 940(100%) 943(100%) 1114(100%) 
Perdas  191 190 179 176 173 2 

*DAS28 proposto por  Aletaha et al. Ɨ DAS28PCR proposto por Fujiwara et al. 

 
Na amostra, 567 pacientes (50,8%) apresentam remissão em pelo menos um índice. 

Somente 117 (10,4%) se encontram em remissão em todos eles (gráfico 1). Ao se considerar  

remissão  pelo método Boolean (vide item 1.1.5.1.4), apenas  139 (12,4 %) apresentam remissão 

(gráfico 2).  
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Gráfico 1- Pacientes em remissão em todos os índices (n = 567) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Gráfico 2- Número de pacientes em remissão de acordo com cada índice 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
O gráfico 3 representa as classificações de atividade de doença segundo os diferentes 

ICADs avaliados na amostra multicêntrica. 
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Gráfico 3- Classificação de atividade de doença segundo os índices  

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.4 Correlação entre os  ICADs 
 

Todos os escores apresentaram boa correlação entre si, de acordo com a categorização 

da doença, sendo as correlações entre CDAI e SDAI  e DAS 28-PCR e SDAI, ambas com ⍴ > 

0,9 (p<0,001) e  superiores às demais (gráficos 4 a 9). 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.5 Concordância  entre os  ICADs 
 

Os índices de concordância foram descritos na tabela 9. Maior concordância foi 

observada entre SDAI e CDAI, com kappa = 0,88; IC95% 0,86-0,90). DAS 28-VHS e DAS 

28-PCR apresentaram kappa= 0,66 (IC95% 0,59;0,67), DAS 28-VHS e SDAI kappa= 0,60 

(IC95% 0,57;0,64); DAS 28-VHS e CDAI kappa= 0,60 (IC95% 0,57;0,64); DAS 28-PCR e 

SDAI kappa =0,70 (IC95% 0,67-0,73), DAS 28-PCR e CDAI kappa = 0,66 (IC95% 0,63-0,69). 

Não houve alteração importante ao reduzir os pontos de corte para remissão pelo DAS 28. 
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Tabela 9- Concordância entre os índices de acordo com categorização de doença 

*DAS 28-PCR com ponto de corte de remissão de 1,72.  Ɨ DAS 28-VHS com ponto de corte de remissão 

 

4.1.6  Comparacão de sensibilidade e especificidade para cáculo de remissão 
 

O  CDAI e o SDAI apresentaram maior sensibilidade e especificidade para classificação 
de remissão de acordo com o método Boolean, bem como maior acurácia, quando comparado 
aos demais índices (tabela 10). 
 
Tabela 10- Comparação de sensibilidade e especificidade entre os índices em relação à  
remissão de acordo com o método Boolean  

Remissão Sensibilidade IC 95% Especificidade IC 95% Acurácia p 

DAS 28-VHS 73% 0,65;0,80 82% 0,80;0,85 81% <0,001 
DAS 28-VHS* 68% 0,60;0,76 85% 0,83;0,88 83% <0,001 
DAS 28-PCR 97% 0,93;0,99 72% 0,69;0,75 76% <0,001 
DAS 28-PCRƗ 56% 0,47;0,64 97% 0,95;0,98 91% <0,001 
CDAI 90% 0,84-0,94 90% 0,88-0,91 90% <0,001 
SDAI 92% 0,91-0,96 93% 0,91-0,95 93% <0,001 

Teste qui-quadrado. *DAS28VHS segundo Aletaha et al . ƗDAS28PCR segundo Fujiwara et al.  

 

4.1.7 Comparação de atividade residual dos índices  
 

Os índices foram decompostos para avaliação de atividade residual, isto é, cada índice 

classificado em remissão teve seus componentes avaliados: articulações edemaciadas, 

articulações dolorosas, VHS, PCR, AGS e EVA-P. A mesma avaliação foi feita para pacientes 

classificados em baixa atividade de doença (tabela 11). 

Concordância entre os índices de acordo com categorização de doença 
 
 Kappa ponderado 

(IC 95%) 
DAS 28 VHS X  DAS 28-PCR  0,63 (0,59;0,67) 
DAS 28 VHS X SDAI 0,60 (0,57; 0,64) 
DAS 28 VHS X CDAI 0,60 (0,57; 0,64) 
DAS 28 PCR X SDAI 0,70 (0,67; 0,73) 
DAS 28 PCR X CDAI 0,66 (0,63; 0,69) 
SDAI X CDAI  0,88 (0,86; 0,90) 
DAS 28-PCR* X DAS 28-VHS  0,60 (0,76;0,79) 
DAS 28-PCR* X SDAI 0,73 (0,70;0,76) 
DAS 28-PCR* X CDAI 0,67 (0,64;0,70) 
DAS 28-VHSƗ X SDAI 0,60 (0,57; 0,64) 
DAS 28-VHSƗ X CDAI 0,59 (0,55; 0,62) 
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A atividade residual foi caracterizada como número ou porcentagem de pacientes que 

não preencheu o critério de Boolean e apresentou valores superiores a 1 em pelo menos um dos 

componentes do critério. Nesse caso, VHS não foi considerado uma vez que não há valor de 

referência validado para remissão pelo ACR/EULAR. Avaliação do médico (EVA-M) foi 

considerada para melhor análise dos dados, no entanto também não faz parte do critério Boolean 

de remissão. A diferença percentual estimada entre cada índice foi avaliada de acordo com cada 

componente, sendo observada diferença estatística entre DAS 28, tanto VHS quanto PCR, 

quando comparado ao CDAI e SDAI (p< 0,001), confirmando atividade residual do DAS 28. 

Não houve diferença estatística entre SDAI e CDAI. 

Quando considerados valores absolutos dos componentes, os valores máximo e mínimo 

foram descritos na tabela 13. Foi observada grande variação de articulações edemaciadas e 

dolorosas pelo DAS 28, sendo descrito até 8 articulações comprometidas. Em relação ao DAS 

28-VHS, 94% (229) dos pacientes possuíam até 1 articulação edemaciada, sendo que o restante 

(13 pacientes) apresentou máximo de 4 articulações, exceto único paciente que apresentou 

envolvimento de 8 articulações. Ao se considerar articulações dolorosas, 93,4% (227) 

apresentaram até 1 articulação comprometida e também apenas um paciente apresentou 8 

articulações comprometidas.  

Em relação ao DAS 28-PCR, quadro semelhante ocorreu com articulações edemaciadas, 

em que 90% (319) dos pacientes possuíam até 1 articulação acometida. No entanto, 34 (9,6%) 

apresentaram acometimento de até 8 articulações. Para articulações dolorosas, 96,8% (342) dos 

pacientes possuíam até 1 articulação, sendo o restante com máximo de 2 articulações. Em 

relação à PCR, 80,4% (289) apresentaram PCR ≤ 1,0mg/dl, enquanto 19,6 % (64) apresentaram 

valores  superiores a 1 mg/dl. 

Já considerando SDAI e CDAI, 98,8% (178) e 98,6% (220) dos pacientes apresentaram 

até 1 articulação edemaciada, respectivamente. Considerando articulações dolorosas, no 

entanto, SDAI, apesar de ter 98,8% (178) dos pacientes com até 1 articulação, um paciente 

apresentou 3 articulações dolorosas. Já pelo CDAI, 99,6% (221) apresentaram até 1 articulação 

e apenas um (0,4%) apresentou 2 articulações dolorosas. PCR foi ≤ 1 mg/dl em 85,5% (154) 

dos pacientes pelo SDAI e a escala de avaliação do médico foi ≤ 1 em 90 %( 162) dos pacientes 

pelo SDAI e 90% (201) pelo CDAI. A avaliação do paciente foi ≤ 1 em 85,5% (154) pacientes 

pelo SDAI e 85,2% (190) pelo CDAI ( tabela 11). 

Em relação a avaliação de dor, é possível observar diferença quanto à classificação de 

avaliação global de saúde (AGS) e avaliação de atividade de doença, apesar de ambos poderem 

ser considerados nos escores de atividade. Valores de AGS > 1, não esperados na remissão, 
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estão presentes em 32,2% a 55% dos índices que foram classificados nesta categoria, sugerindo 

sinais de atividade de doença. Ao se considerar EVA-P, valores superiores a 1 são também 

frequentes, alcançando 45,6% dos pacientes pelo DAS 28-VHS e 46,7% pelo DAS-28-PCR, 

valores quase 3 vezes maiores que os observados pelo SDAI e CDAI (14,4% e 14,7%, 

respectivamente). Mesmo valores de  remissão mais rigorosos para DAS 28, seja  DAS 28-PCR 

< 1,72 ou DAS 28-VHS < 2,4, percebe-se que os componentes de dor desses índices ficaram 

fora do alvo de remissão pelo método booleano e tiveram valores superiores ao observados 

pelos CDAI e SDAI. 

 
Tabela 11- Avaliação de atividade residual de acordo com estados de atividade dos índices em 
relação ao método Boolean  

Remissão DAS 28-
VHS  

(n=243) 

DAS 28-
VHS* 

( n=203) 

DAS 28- 
PCR 

(N=353) 

DAS 28- 
PCRƗ 

(n=100) 

SDAI 
(n=180) 

CDAI 
(n=223) 

NAD > 1, n (%) 16 (6,5%) 11 (5,4%) 11 (3,1%) 2 (2%) 2 (1,1%) 1 (0,4%) 
NAE > 1, n (%) 14 (5,7%) 10 (4,9 %) 34 (9,6%) 0 2 (1,1%) 3 (1,3%) 
PCR > 1 mg/dl, 
n (%) 

41 (17,9%) 30 ( 14,7 %) 64 (18,1%) 0 26 (14,4%) 52 ( 26,3%) 

AGS >1, cm, n 
(%) 

117 (48,1%) 112 ( 55,2%) 182 (51,5%) 37 (37%) 61 (33,8%) 72 (32,2%) 

EVA-P >1,cm, 
n (%) 

111 (45,6%) 89 (39,9%0 165 (46,7%) 22 (37%) 26 (14,4%) 33(14,7%) 

EVA-M>1, cm, 
n (%) 

71 (29,2%) 54 (26,6%) 120 (33,9%) 19 (19%) 18 (10%) 22 (10%) 

*DAS 28-VHS remissão < 2,4 e baixa atividade < 3,6. ƗDAS 28-PCR remissão < 1,72 e baixa atividade < 2,98. NAE: número 
de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas;PCR: Proteína C reativa; AGS: avaliação global de 
saúde; EVA-P: avaliação de atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença pelo médico. 

 
 
Tabela 11- Avaliação de atividade residual de acordo com estados de atividade dos índices em 
relação ao método Boolean  

Baixa atividade DAS28-
VHS  

(n=139) 

DAS28-
VHS* 

( n=276) 

DAS28-
PCR 

(N=147) 

DAS28-
PCR Ɨ 

(n=354) 

SDAI 
(n=308) 

CDAI             
(n=370) 

NAD > 1, n (%) 22 (15,8%) 64 (23,2%) 46,(31,2%) 36 (10,1%) 58 (18,8%) 81(21,8%) 
NAE > 1, n (%) 35 (25,1%) 74 (26,8%) 41 (27,8%) 57 (16,1%) 62 (20,1%) 85(22,9%) 
PCR > 1 mg/dl, 
n (%) 

38 (27,3%) 83 (30 %) 53 (36%) 99 (27%) 97 (31,4%) 107 (33,8%) 

AGS > 10, n 
(%) 

95 (68,3%) 199 (72%) 118 (80,2%) 246 
(69,5%) 

230 
(74,6%) 

271 (73,2%) 

EVA-P >1, n 
(%) 

94 (67,6%) 188(68,1%) 118 (80,2%) 222 
(62,7%) 

234(75,9%) 294 (79,4%) 

continua 



 

 

88 

 

EVA-M>1, n 
(%) 

77 (55,3%) 161(58,3%) 100(68%) 168 
(47,5%) 

172 
(55,8%) 

221(60%) 

*DAS 28-VHS remissão < 2,4 e baixa atividade < 3,6. ƗDAS 28-PCR remissão < 1,72 e baixa atividade < 2,98. NAE: número 
de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas;PCR: Proteína C reativa; AGS: avaliação global de 
saúde; EVA-P: avaliação de atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença pelo médico. 
 

 

Pelas tabelas 11 e 12, observa-se que SDAI e CDAI apresentam menor proporção de 

pacientes com atividade residual em todos os componentes quando comparados ao método 

Boolean de remissão.  
 

conclusão 
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Tabela 12- Diferença percentual entre os componentes dos índices em relação ao método 
Boolean 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas;PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de 
doença pelo médico. 
 

Na tabela 13 estão descritos os valores mínimo e máximo de cada componente, 

considerando a referência para comparação o método Boolean .  

Remissão  Diferença estimada 
(pontos percentuais -%) 

IC (95%) p 

PCR> 1    

CDAI vs DAS 28-PCR 8,27 3,87; 12,66 <0,01 
CDAI vs DAS 28-VHS 8,49 2,98;14,01 <0,01 
CDAI vs SDAI 11,95 7,84; 16,06 <0,01 
DAS 28-PCR vs SDAI 3,69 -0,49; 7,86 0,08 
DAS 28-VHS vs SDAI 3,46 -1,89;8,81 0,21 

NAE > 1 
   

CDAI vs DAS 28-PCR -8,29 -11,42; -5,16 <0,01 
CDAI vs DAS 28-VHS -4,42 -7,48; -1,35 <0,01 
CDAI vs SDAI 0,23 -0,69; 1,16 0,62 
DAS 28-PCR vs SDAI 8,52 5,45-11,59 <0,01 
DAS 28-VHS vs SDAI 4,65 1,62-7,68 <0,01 

NAD > 1 
   

CDAI vs DAS 28-PCR -2,67 -4,68; -0,66 <0,01 
CDAI vs DAS 28-VHS -6,14 -9,37; -2,91 <0,01 
CDAI vs SDAI -0,66 -1,76;0,44 0,24 
DAS 28-PCR vs SDAI 2,1 -0,35- 4,36 0,10 
DAS 28-VHS vs SDAI 5,47 2,02-8,92 <0,01 

EVA-P >1 
   

CDAI vs DAS 2-8PCR -3,19 -3,71,-2,67 <0,01 
CDAI vs DAS 28-VHS -3,08 -3,70; -2,47 <0,01 
CDAI vs SDAI 0,03 -0,33; 0,41 0,85 
DAS 28-PCR vs SDAI 3,23 2,71; 3,75 <0,01 
DAS 28-VHS vs SDAI 3,12 2,49; 3,75 <0,01 
EVA-M >1 

   

CDAI vs DAS 28-PCR -2,41 -2,88; -1,94 <0,01 
CDAI vs DAS 28-VHS -1,93 -2,49;1,37 <0,01 
CDAI vs SDAI -0,01 -0,30; 0,27 0,93 
DAS 28-PCR vs SDAI 2,39 1,90; 2,89 <0,01 
DAS 28-VHS vs SDAI 1,92 1,35; 2,48 <0,01 

AGS > 1 
   

CDAI vs DAS 28-PCR -1,70 -2,21; -1,18 <0,01 
CDAI vs DAS 28-VHS -1,36 -1,97; -0,74 <0,01 
CDAI vs SDAI 0,06 -0,33; 0,46 0,75 
DAS 28-PCR vs SDAI 1,76 1,23; 2,3 <0,01 
DAS 28-VHS vs SDAI 1,42 7,81; 2,07 <0,01 
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Tabela 13- Valores máximos e mínimos dos componentes dos índices em remissão e baixa 
atividade de doença 

Remissão DAS28VHS 
(n=243) 

DAS28 PCR 
(N=353) 

SDAI 
(n=180) 

CDAI 
(n=223) 

NAD 0-8 0-2 0-3 0-2 
NAE 0-8 0-8 0-2 0-2 
PCR NA 0,01-8,7 0-3,0 NA 
VHS 1-41 NA NA NA 
AGS 0-92 0-92 NA NA 
EVA-P NA NA 0-3 0-2,7 
EVA-M NA NA 0-2 0-2 
ESCORE 0-2,59 0,96-2,59 0-3,3 0-2,8 
Baixa atividade DAS28VHS 

(n=139) 
DAS28 PCR 

(N=147) 
SDAI 

(n=308) 
CDAI 

(n=370) 
NAD 0-9 0-8 0-7 0-7 
NAE 0-20 0-13 0-8 0-8 
PCR NA 0,01-25 0-25 NA 
VHS 2-95 NA NA NA 
AGS 0-84 0-100 NA NA 
EVA-P NA NA 0-9,6 0-10 
EVA-M NA NA 0-6 0-6 
ESCORE 2,61-3,18 2,6- 3,19 3,35-11 2,8-10 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas;PCR: Proteína C reativa; VHS: 
velocidade de hemossedimentação; AGS: avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; 
EVA-M: avaliação de atividade de doença pelo médico.NA:não se aplica. 
 

O mesmo é observado na classificação de baixa atividade de doença, apesar de não haver 

critério de referência para sua comparação. Na decomposição dos ICADs, 98,5% (137) 

apresentaram até 8 articulações edemaciadas pelo DAS 28-VHS  e apenas 2 pacientes tiveram 

valores superiores, com máximo de 20 articulações. Pelo DAS 28-PCR, 99,3% (146) 

apresentaram até 8 articulações edemaciadas, com um único paciente apresentando 13. O 

mesmo ocorreu em relação a articulações dolorosas, em que apenas 1 paciente dos 139 com 

baixa atividade pelo DAS 28-VHS apresentou mais de 8 articulações. No DAS 28-PCR, o 

máximo de articulações dolorosas foi 13. Em relação ao SDAI (n=308) e CDAI(n=370), ambos 

apresentaram máximo de 7 articulações dolorosas e 8 articulações edemaciadas. A PCR foi ≤ 

1mg/dl em 68,5% (211) dos pacientes, enquanto 31,4% (97) estavam acima. Em relação à 

avaliação do médico pelo SDAI, 91,8% (283) pacientes tiveram valores ≤ 3 e pelo CDAI  91% 

(337). 

4.1.8 Análise da influência dos componentes no cálculo final de cada ICAD 
 

Analisando a fórmula do DAS 28, que utiliza logaritmo neperiano, percebe-se que o 

índice se correlaciona proporcionalmente ao VHS até valores aproximados de 50 mm. Dentro 
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deste intervalo, o VHS pode influenciar em até 30 % o valor final do escore. Valores superiores 

a 50 mm não influenciam diretamente o escore final, promovendo ganho máximo de 5% ao 

resultado final. O gráfico 10 representa essa  influência do VHS no valor de DAS 28-VHS. 

 
Gráfico 10 – Relação entre DA28-VHS x VHS 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Já em relação ao PCR, há uma influência maior do mesmo no escore final com valores 

entre 0 e 5 mg/dL, com incrementos cada vez menores com valores superiores a 5mg/dL. E a 

medida em que há aumento dos demais componentes do índice, o peso do PCR vai reduzindo 

progressivamente. O gráfico 11 representa sua influência sobre o DAS 28-PCR, pelo modelo 

de regressão linear, com coeficiente de determinação  (R2) de 15%. 

Já em relação ao SDAI e CDAI, o formato de soma algébrica valoriza igualmente todas 

as variáveis, sem determinar diferença de peso de cada componente em relação ao escore final. 
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Gráfico 11 - Relação entre DAS28-PCR X PCR 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Em relação aos componentes de avaliação de dor, percebe-se aumento da taxa de 

remissão do DAS 28-PCR, quando se utiliza o componente “atividade de doença pelo paciente”  

em detrimento da “avaliação global de saúde”, que corresponde à variável padrão do índice. 

Apesar de haver boa correlação entre as duas variáveis (gráfico 12), a utilização da primeira 

promoveu aumento de 39% dos pacientes em remissão e consequente queda das classificações 

de baixa, moderada e elevada atividade de doença (tabela 14). O mesmo  não ocorre com  DAS 

28-VHS.  

Gráfico 12 – Relação entre AGS  e EVA-P 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 14- Classificação índices conforme AGS e EVA-P 
 

DAS 28 - 
VHS 

DAS 28 -
VHS   

(EVA-P) 

DAS 28 
PCR 

DAS 28 -
PCR       

(EVA-P) 

SDAI CDAI 

Remissão 243 (26,4%) 247 (26,7%) 353(37,7%) 492 (52%) 180 (19,1%) 223 (20%)  

Baixa 
atividade 

139 (15%) 142 (15,3%) 147 (15,6%) 132 (14%) 308 (32,6%) 370 (33,2%) 

Moderada 
atividade 

387 (41,8%) 388 (41,9%) 327 (34,8%) 259 (27,3%) 310 (33%) 307 (27,5%) 

Elevada 
atividade 

156 (16,8%) 148 (16%) 110 (11,7%) 63 (6,7%) 145 (15,4%) 214 (19,2%) 

Total 925(100%) 926(100%) 937 (100%) 946(100%) 943(100%) 1114(100%) 

 

4.1.9 Avaliação interferência da fibromialgia no cálculo dos ICADs 
 

Os componentes dos ICADs foram decompostos e comparados nos grupos de pacientes 

com e sem fibromialgia, conforme exposto na tabela 15. 

 

Tabela 15- Comparação dos componentes dos ICADs nos pacientes com fibromialgia 

 
Variáveis 
(mediana) 

Pacientes com AR 
( n=1116) 

p IC(95%) 

Com fibromialgia       
(n=154) 

Sem fibromialgia 
(n=962) 

  

NAE 1 1 0,80 0,002; 0,004 
NAD 3 1 < 0,001 1,0; 2,0 
EVA-P  57 40 < 0,001 9,99; 19,99 
EVA-M 27,5 20 0,001 1,0;10,0 
AGS 50 36 0,001 -14,99; -4,00 
VHS 16 22 0,0145 -7,0; -1,00 
PCR 0,70 0,66 0,80 -0,09; 0,12 
DAS28-VHS 4,03 3,36 ( n=788) 0,001 0,27; 0,83 
DAS28-PCR 3,93 2,95 (n=804) < 0,001 0,50;1,05 
SDAI 16,58 9,85 (n=809) < 0,001 3,6;7,73 
CDAI 13,8 8,6 (n=961) < 0,001 3,19; 6,79 
HAQ 1,25 0,75 < 0,001 0,375; 0,625 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de 
doença pelo médico; HAQ: Health Assessment Questionnaire. 
 

O número de articulações dolorosas e edemaciadas foi classificado de acordo com os 

métodos Boolean, em dois  níveis, ≤ 1 ou > 1. A avaliação do paciente (AGS e EVA-P) e do 

médico (EVA-M) também foram classificadas em dois níveis  ≤ 10 ou > 10 mm, considerando 

remissão e atividade, respectivamente. A VHS foi classificada em valores de remissão (≤ 20 
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mm)e atividade (> 20mm). PCR considerou valores ≤ 1mg/dL como  remissão e > 1 mg/dL 

como atividade.  

Todas as variáveis foram analisadas em conjunto pelo método de correspondência 

múltipla. Há uma tendência de maior atividade nos pacientes com fibromialgia em todos os 

índices. É possível, também, observar a influência da fibromialgia isoladamente em cada um 

dos parâmetros, seguindo a mesma tendência, conforme exposto no gráfico 13 para DAS 28-

VHS, DAS 28-PCR, SDAI e CDAI. 

 
Gráfico 13 – Relação  dos componentes individuais dos índices com atividade de doença em pacientes 

com fibromialgia. 

 

 
*Para efeito de análise, o EVA-P foi considerado em escala de 0-100mm 
Fonte: Elaborado pela autora 

DAS 28-VHS DAS 28-PCR 

SDAI CDAI 
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4.1.10 Avaliação das associações de tabagismo, fator reumatoide, anti-CCP e HAQ com 

atividade de doença  

 
4.1.10.1 Tabagismo e ICADs 
 

Tabagismo atual não se relacionou à maior atividade inflamatória ao se classificar a 

doença em atividade (elevada/ moderada/ baixa atividade ) e remissão (tabela 16). 

Tabela 16- Associação ente Tabagismo  (ex-usuário x atual x não usuário) e Atividade de 
doença 

Tabagismo 
DAS 28-VHS Regressão 

Atividade  Remissão 
Atividade  x  Remissão 

Odds Ratio (IC 95%) p 
Nunca Utilizado 

(n=558) 402 (72,04%) 156 (27,96%) 
1,00 - 

Ex-Usuário (n=264) 197 (74,62%) 67 (25,38%) 1,14 (0,82; 1,59) 0,44 
Usuário (n=103) 83 (80,58%) 20 (19,42%) 1,61 (0,96; 2,71) 0,07 

Tabagismo 
DAS28-PCR Regressão 

Atividade  Remissão 
Atividade x Remissão 

Odds Ratio (IC 95%) p 
Nunca Utilizado 

(n=573) 347 (60,56%) 226 (39,44%) 
1,00 - 

Ex-Usuário (n=262) 170 (64,89%) 92 (35,11%) 1,20 (0,89; 1,63) 0,23 
Usuário (n=102) 67 (65,69%) 35 (34,31%) 1,25 (0,80; 1,94) 0,33 

Tabagismo 
SDAI Regressão 

Atividade  Remissão 
Atividade x Remissão 

Odds Ratio (IC 95%) p 
Nunca Utilizado 

(n=574) 452 (78,75%) 122 (21,25%) 
1,00 - 

Ex-Usuário (n=266) 223 (83,83%) 43 (16,17%) 1,40 (0,96; 2,05) 0,08 
Usuário (n=103) 88 (85,44%) 15 (14,56%) 1,58 (0,88; 2,83) 0,12 

Tabagismo 
CDAI Regressão 

Atividade  Remissão 
Atividade x Remissão 

Odds Ratio (IC 95%) p 
Nunca Utilizado 

(n=674) 531 (78,78%) 143 (21,22%) 
1,00 - 

Ex-Usuário (n=320) 263 (82,19%) 57 (17,81%) 1,24 (0,88; 1,75) 0,21 
Usuário (n=120) 97 (80,83%) 23 (19,17%) 1,14 (0,69; 1,86) 0,61 
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No entanto, ao se considerar tabagismo (atual e ex-usuário) e não tabagismo, foi 

encontrada associação estatisticamente significante em relação ao SDAI, em análise qualitativa 

(teste qui-quadrado), representada pela tabela 17. 

 

Tabela 17- Associação ente Tabagismo  (ex-usuário/ atual x não usuário) e atividade de doença 

Tabagismo 
DAS28-VHS  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 367) 

280 (76,3%) 87(23,7%) 
1,24 ( 0,92; 1,69) 0,16 

Nunca Utilizado 
(n=558) 

402 (72,04%) 156 (27,96%) 
  

Tabagismo 
DAS28-PCR  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 364) 

237 (65,10%) 127(34,90%) 
1,2 ( 0,92; 1,59) 0,16 

Nunca Utilizado 
(n=573) 

347 (60,56%) 226 (39,44%) 
 - 

Tabagismo 

SDAI  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 369) 

311(84,28%) 58(15,72%) 
1,44 ( 1,02; 2,04) 0,04 

Nunca Utilizado 
(n=574) 

452 (78,75%) 122 (21,25%) 
  

Tabagismo 

CDAI  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 440) 

360 (65,10%) 80(34,90%) 
1,21 ( 0,89; 1,64) 0,22 

Nunca Utilizado 
(n=674) 

531 (78,78%) 143 (21,22%) 
  

 
 
4.1.10.2 Tabagismo X  Fator Reumatóide  e anti-CCP 
 

Tabagismo ativo foi associado a maiores títulos de fator reumatoide (OR: 2,15, p< 0,01), 

não sendo observada relação com ex-usuário. Ao se considerar tabagismo (ex-usuário e atual) 
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e não tabagismo, também houve diferença estatística, com associação a maiores títulos de fator 

reumatoide (tabela 18). 
 
Tabela 18- Tabagismo x Fator Reumatóide 

Tabagismo Fator Reumatoide 
  Alto      X      Baixo /Negativo 

 
    OR (IC 95%)             p 

Nunca utilizado 
(n=663) 

352 (53%) 311 (47%) 1 - 

Ex -usuário 
(n=315) 

179 (56,8%) 136 (43,2%) 1,16 (0,89;1,52) 0,27 

Usuário 
(n=120) 

85 (70,8%) 35 (29,2%) 2,15 (1,41;3,27) <0,01 
 

Tabagismo Fator Reumatoide 
    Alto      X      Baixo /Negativo 

 
p 

Fumante / ex-
usuário 

264(60,7%) 171( 39,3%) 0,01 

Nunca utilizado 
(n=663) 

352 (53,1%) 311 (46,9%) 

 
Não foi observada associação do tabagismo a maiores títulos de anti-CCP (Tabela 19). 

 
Tabela 19- Tabagismo x anti-CCP 

Tabagismo Anti-CCP 
     Alto       X   Baixo/Negativo 

 
    OR (IC 95%)              p 

Nunca utilizado (n=277) 159 (57,4%) 118 (42,6%) 1  

Ex -usuário 
(n=143) 

86 (60,1%) 57 (39,8%) 1,12 (0,74;1,69) 0,59 

Usuário 
(n=59) 

37 (62,7%) 22 (37,3%) 2,25 (0,7;3,2,23) 0,45 

Tabagismo Anti-CCP 
    Alto        X      Baixo/Negativo 

 
                              p 

Usuário/ex-usuário  
(n=202) 

123 (60,9%) 79(39,1%)  
0,44 

Nunca utilizado  
(n=277) 

159 (57,4%) 118 (42,6%) 

 
4.1.10.3 Fator Reumatóide X ICADs 
 

Altos títulos de fator reumatóide (>30 UI/ml) foram associados a maior risco de 

atividade de doença por todos os índices, conforme exposto na tabela 20. 
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Quando a distinção foi feita entre dois grupos, um de pacientes com atividade 

moderada/elevada,  e outro com remissão/baixa atividade, houve diferença estatística em 

relação ao DAS 28-VHS e CDAI. 

 
Tabela 20 - Fator Reumatóide x Atividade de doença 

Fator Reumatóide   
(>30 UI/ml) 

Atividade x Remissão 
 

Atividade x Remissão 
     OR   (IC95%)                  p 

DAS28 VHS ( n= 505) 390 (77,23%) x 115 (22,77%) 1,54 (1,14; 2,07) <0,01 

DAS28 PCR (n=513) 342 (66,67% )x 171 (33,33%) 1,56 (1,20; 2,04) <0,01 
SDAI ( n= 516) 431 (83,53%) x 85 (16,47%) 1,49 (1,08; 2,070 0,02 
CDAI (n= 615) 505 (82,11%) x 110 (17,89%) 1,39 (1,04; 1,87) 0,03 

Fator Reumatóide   
(>30 UI/ml) 

Atividade x Remissão 
(mod/alta) x    

(remissão/baixa) 

Atividade x Remissão 
   OR   (IC95%)                       p 

DAS28 VHS ( n= 505) 317 (62,77%) x 188 (37,23%) 1,49 (1,14; 1,94) <0,01 
DAS28 PCR (n=513) 247 (48,15% )x 266 (51,85%) 1,20 (0,93; 1,56) 0,17 
SDAI ( n= 516) 261 (50,58%) x 255 (49,42%) 1,24 (0,96; 1,61) 0,1 
CDAI (n= 615) 303 (49,27%) x 312 (50,73%) 1,28 (1,01; 1,63) 0,04 

 
4.1.10.5 Anti-CCP X ICADs 
 

Em relação ao anti-CCP, altos títulos (> 60 UI/ml ) foram associados a maior risco de 

atividade somente em SDAI e CDAI, conforme exposto na tabela 21. Quando a distinção foi 

feita entre dois grupos, um de pacientes com remissão/baixa atividade e outro com atividade 

moderada/elevada, não houve diferença estatística em relação anti-CCP. 

 

Tabela 21 - Anti-CCP x Atividade de doença 
Anti-CCP 

(> 60 UI/ml) 
Atividade x Remissão 

 
OR   (IC95%)              p 

DAS28VHS (n= 225) 159 (70,67%) x 66 (29,33%) 1,11 (0,72; 1,71) 0,64 
DAS28 PCR (n=235) 152 (64,68%) x 83 (35,32%) 1,45 (0,96; 2,16) 0,07 
SDAI ( n= 235) 196 (83,40%) x 39 (16,60%) 1,85 (1,14; 2,99) 0,01 
CDAI (n= 281) 229 (81,49%) x 52 (18,51%) 1,62 (1,05; 2,51) 0,03 

Anti-CCP 
(> 60 UI/ml) 

Atividade x Remissão 
(mod/alta) x ( remissão/baixa) 

 
OR   (IC95%)               p 

DAS28 VHS ( n= 225) 135 (60%) x 90 (40%) 1,45 (0,96; 2,17) 0,07 
DAS28 PCR (n=235) 116 (49,36%) x 119 (50,64%) 1,36 (0,89; 1,97) 0,16 
SDAI ( n= 235) 118 (50,21%) x 117 (49,79%) 1,23 (0,83; 1,83) 0,30 
CDAI (n= 281) 142 (50,53%) x 139 (49,47%) 1,19 (0,83; 1,71) 0,35 
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4.1.10.6 HAQ X ICADs 
 

Ao se comparar o HAQ com os índices de atividade, através do modelo de regressão 

logística, observou-se que o aumento de 0,1 no HAQ está associado à elevação de 1,17 (p< 

0,01) no DAS 28-VHS; 1,15 (p < 0,01) no DAS 28-PCR; 1,17 (p< 0,01) e 1,18 no CDAI ( p< 

0,01), conforme exposto na tabela 22. 

 
Tabela 22 – Relação entre HAQ e  atividade de doença 

HAQ                    Atividade          x              Remissão 
          OR  (IC95%)                                       p 

DAS28 VHS 1,17* (1,13; 1,20) <0,01 
DAS28 PCR 1,15 (1,12; 1,18) <0,01 
SDAI 1,17 (1,13; 1,21) <0,01 
CDAI 1,18 (1,14; 1,22) <0,01 

* A cada décimo de aumento do HAQ score, o risco de atividade aumenta em 1.17 

 
Outro aspecto importante a ser considerado é que o tempo de doença tem relação com 

piora funcional e, consequentemente, elevação do HAQ. O HAQ global apresentou mediana 

0,875 (IQ 0,25-1,5), evidenciando leve comprometimento da qualidade de vida, considerando 

o elevado tempo de doença (média de 12,6 anos). Na estratificação de tempo de sintomas, houve 

aumento de HAQ ao longo do tempo, porém sem relevância estatística (gráfico 14).  

 
Gráfico 14- Mediana de HAQ em relação ao tempo de sintomas 

       
Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.11 Avaliação dos ICADs ao longo de 12 meses de acompanhamento 
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Ao início do estudo foram analisados 1116 pacientes e as classificações de atividade de 

doença pelos diferentes ICADs estão representadas pela tabela 23 e gráfico 15. No entanto, ao 

longo do estudo, houve perdas e nas avaliações subsequentes de 6 e 12 meses, foram coletados 

707 e 701 pacientes, respectivamente. 

 
Tabela 23 – Classificação de atividade de doença de acordos com os índices de atividade -
inicial (n= 1116) 

Atividade AR DAS28 VHS DAS28 PCR SDAI CDAI 
Elevada  156 (16,8%) 110 (11,7%) 145 (15,4%) 214 (19,2%) 
Moderada 387 (41,8%) 327 (34,9%) 310 (32,8%) 307 (27,6%) 
Baixa 139 (15%) 147 (15,7%) 308 (32,7%) 370 (33,2%) 
Remissão  243 (26,4%) 353 (37,7%) 180 (19,1%) 223 (20%) 
Total  925 (100%) 937(100%) 943(100%) 1114(100%) 
Perdas  191 179 173 2 

 
 

Gráfico 15- Classificação de artividade de doença de acordo  com os índices –  
Inicial-mês zero 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Na avaliação ao longo de 1 ano, houve uma tendência de aumento dos pacientes em 

remissão com 6 meses em relação ao mês zero em todos os escores, seja ao se comparar 

atividade e remissão, seja ao classificar remissão/baixa atividades versus atividade 

(moderada/elevada), exceto pelo DAS 28-VHS, em que não foi observada diferença estatística 

na classificação remissão versus atividade (p= 0,07) 
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                    Gráfico 16- Porcentagem de pacientes em remissão em 1 ano (n= 701) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Na avaliação de 12 meses, somente foi observada diferença e tendência à baixa atividade 

quando feita classificação entre baixa atividade (remissão/baixa atividade) e atividade 

(moderada/elevada) pelos índices DAS 28-PCR (p< 0,01), SDAI e CDAI (p< 0,01). Não houve 

diferença estatística pelos DAS 28-VHS. Os resultados estão demonstrados na tabela 24 e no 

gráfico 16. 

 
Tabela 24- Comparação de remissão ao longo de 6 e 12 meses 
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Remissão vs Atividade (alta/mod/baixa) Baixa/Remissão vs Mod/Alta 

Odds Ratio  
(IC 95%) 

p Odds Ratio  
(IC 95%) 

p 

DAS 28-VHS 
    

tempo ( 6 vs 0)) 1,28 (0,98; 1,67) 0,07 1,29 (1,02; 1,63) 0,04 
tempo (12 vs 0) 1,05 (0,8;1,38) 0,72 1,09 (0,86; 1,38) 0,46 
tempo (12 vs 6) 0,81 (0,60 ;1,1) 0,20 0,84 (0,64; 1,11) 0,24 

DAS 28-PCR 
    

tempo (6 vs 0) 1,27 (1,01; 1,61) 0,04 1,27 (1,01; 1,59) 0,04 
tempo (12 vs 0) 1,14 (0,91;1,44) 0,23 1,36 ( 1,09; 1,72) <0,01 
tempo (12 vs 6) 0,9 (0,69; 1,17) 0,46 1,08 (0,84; 1,26) 0,53 

SDAI 
 

   

tempo (6 vs 0) 1,36 (1,03; 1,78) 0,03 1,29 (1,03; 1,63) 0,03 
tempo (12 vs 0) 1,25 (0,95; 1,53) 0,11 1,47 (1,17; 1,85) <0,01 
tempo (12 vs 6) 0,92 (0,68;1,25) 0,61 1,13 (0,87; 1,47) 0,32 

CDAI 
    

tempo (6 vs 0) 1,51 (1,18; 1,92) <0,01 1,43 (1,16; 1,76) <0,01 
tempo (12 vs 0) 1,23 (0,97; 1,58) 0,09 1,53 (1,25; 1,92) <0,01 
tempo (12 vs 6) 0,81 (0,63; 1,06) 0,14 1,08 (0,85; 1,36) 0,50 
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A taxa de baixa atividade/remissão foi superior a 50% pelo DAS 28-VHS  e alcançou  

mais de 60% pelo DAS 28-PCR, SDAI e CDAI, de acordo com o gráfico 17. 

 
Gráfico 17- Porcentagem de pacientes em baixa atividade em 1 ano (n=701) 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Ao final de 6 e 12 meses, todos os componentes dos ICADs apresentaram queda. A 

tabela 25 mostra a evolução de cada componente dos ICADs nos tempos 6 e 12 meses em 

comparação com o tempo zero e ainda avalia a diferença entre pacientes com AR com e sem 

fibromialgia. Percebe-se redução do número de articulações dolorosas nas duas avaliações 

subsequentes, com diferença de 0,98 (p<0,01 IC 95% 0,35;1,61) nos tempos 0-6  meses e 1,15 

(p<0,01 IC 95% 0,52;1,78) no tempo 0-12 meses. Nos pacientes com fibromialgia, também 

houve queda dos componentes dos índices entre 0-6 e 0-12 meses. Nos pacientes sem 

fibromialgia, houve redução com significância estatística apenas entre 0-12 meses. 

Em relação às articulações edemaciadas (NAE), também houve  queda entre 0-6 e 0-12 

meses, sendo a diferença de 0,17 (p<0,01 IC 95% 0,04; 0,29) e 0,13 (p<0,03 IC 95% 0,01; 

0,26), respectivamente. Nos pacientes com fibromialgia também houve redução, não sendo 

notada nos pacientes apenas com AR . 

Na avaliação de dor  pelo médico  (EVA-M), houve redução com diferença de 5,15 (p< 

0,01 IC 95% 2,70; 7,60) entre os meses 0-6  e de 6,93 (p< 0,01 IC 95% 4,48; 9,37) entre os 

meses  0-12 . 

Em  relação à atividade de doença pelo paciente (EVA-P) houve redução nos pacientes 

com fibromialgia entre 0-6 meses de 3,75 ( p< 0,01 IC95% 1,45;6,05) e entre 0-12 meses de 

2,54 (p< 0,01 IC 95% 0,24;4,85). Quando considerado amostra total, não houve redução 

estatisticamente significante.  
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Já em relação à avaliação global de saúde (AGS) não houve redução nem em relação ao 

tempo nem quanto aos grupos separadamente.  

  

Tabela 25- Avaliação dos componentes dos índices em 6 e 12 meses 

NAD Média Diferença p IC ( 95%) 
tempo (0 - 6) 4,18 0,98 <0,01 0,35; 1,61 
tempo (0 - 12) 3,17 1,15 <0,01 0,52;1,78 
tempo (6 - 12) 2,89 0,17 0,63 -0,53; 0,88 

tempo 0 (Fibro+ AR - AR)  2,86 <0,01 1,83; 3,89 
tempo 6 (Fibro+ AR - AR)  2,65 <0,01 1,37; 3,93 
Tempo 12(Fibro+AR- AR)  2,37 <0,01 1,10; 3,65 

Fibro+ AR  (0 - 6)  0,87 <0,01 0,43; 1,31 
Fibro+ AR (0 - 12)  0,91 <0,01 0,46; 1,35 
Fibro+ AR  (6 - 12)  0,03 0,89 -0,45; 0,52 

AR (0 - 6)  1,08 0,07 -0,10; 2,26 
AR (0 - 12)  1,39 0,02 0,22; 2,57 
AR (6 - 12)  0,32 0,64 -1,02; 1,65 

 
NAE Média Diferença* p IC ( 95%)* 

tempo (0 - 6) 2,39 0,17 <0,01 0,04; 0,29 
tempo (0 - 12) 1,74 0,13 0,03 0,01; 0,26 
tempo (6 - 12) 1,73 -0,03 0,64 -0,17;0,11 

tempo 0 (Fibro+AR - AR)  0,01 0,88 -0,17;0,20 
tempo 6 (Fibro+AR - AR)  0,08 0,50 -0,16;0,32 
tempo 12 (Fibro+AR- AR)  0,16 0,17 -0,07;0,40 

Fibro+ AR  (0 - 6)  0,20 <0,01 0,11;0,28 
Fibro+ AR (0 - 12)  0,21 <0,01 0,12;0,29 
Fibro+ AR  (6 - 12)  0,01 0,86 -0,09;0,10 

AR (0 - 6)  0,13 0,25 -0,10;0,36 
AR (0 - 12)  0,06 0,61 -0,17;0,29 
AR (6 - 12)  -0,07 0,58 -0,33;0,19 

 
EVA-M Média* Diferença p IC ( 95%) 

tempo (0 - 6) 27,86 5,15 <0,01 2,70; 7,60 
tempo (0 - 12) 21,72 6,93 <0,01 4,48; 9,37 
tempo (6 - 12) 20,25 1,77 0,21 -0,99; 4,53 

tempo 0 (Fibro+ AR - AR)  5,48 <0,01 1,62; 9,34 
tempo 6 (Fibro+ AR - AR)  6,56 <0,01 1,71; 11,41 
tempo 12 (Fibro+ AR - AR)  5,20 0,04 0,37; 10,03 

Fibro+ AR  (0 - 6)  5,69 <0,01 3,97; 7,41 
Fibro+ AR (0 - 12)  6,78 <0,01 5,06; 8,50 
Fibro+ AR  (6 - 12)  1,09 0,26 -0,79; 2,98 
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AR (0 - 6)  4,61 0,05 0,02; 9,20 
AR (0 - 12)  7,07 <0,01 2,50; 11,63 
AR (6 - 12)  2,45 0,35 -2,74; 7,64 

*Escala de 0-100 mm 

EVA-P Média* Diferença p IC ( 95%) 
tempo (0 - 6) 37,25 1,08 0,52 -2,19;4,35 
tempo (0 - 12) 33,15 1,92 0,25 -1,34;5,17 
tempo (6 - 12) 34,73 0,83 0,66 -2,86;4,52 
tempo 0 (Fibro+ AR - AR)  14,39 <0,01 9,49;19,28 
tempo 6 (Fibro+ AR - AR)  19,72 <0,01 13,48;25,96 
tempo 12 (Fibro+ AR - AR)  15,64 <0,01 9,42;21,85 
Fibro+ AR  (0 - 6)  3,75 <0,01 1,45;6,05 
Fibro+ AR (0 - 12)  2,54 0,03 0,24;4,85 
Fibro+ AR  (6 - 12)  -1,21 0,35 -3,73;1,31 
AR (0 - 6)  -1,58 0,61 -7,70;4,54 
AR (0 - 12)  1,29 0,68 -4,80;7,38 
AR (6 - 12)  2,87 0,42 -4,06;9,80 

*Escala de 0-100 mm 

AGS Média Diferença p IC ( 95%) 
tempo (0 - 6) 38,13 -0,12 0,94 -3,26;3,02 
tempo (0 - 12) 35,33 1,36 0,39 -1,77;4,49 
tempo (6 - 12) 36,64 1,48 0,41 -2,06;5,03 

tempo 0 (Fibro+ AR - AR)  13,42 <0,01 8,71;18,14 
tempo 6 (Fibro+ AR - AR)  17,66 <0,01 11,65;23,67 
tempo 12 (Fibro+ AR - AR)  12,28 <0,01 6,29;18,27 

Fibro+ AR  (0 - 6)  2,00 0,08 -0,21;4,21 
Fibro+ AR (0 - 12)  0,79 0,48 -1,42;3,00 
Fibro+ AR  (6 - 12)  -1,21 0,33 -3,63;1,21 

AR (0 - 6)  -2,24 0,46 -8,12;3,65 
AR (0 - 12)  1,94 0,52 -3,92;7,79 
AR (6 - 12)  4,17 0,22 -2,49;10,83 

 
  
4.2. Análise da amostra de 100 pacientes do HC-FMRP-USP  

4.2.1 Dados clínicos e epidemiológicos da amostra de 100 pacientes do HC-FMRP-USP 
 

Os dados epidemiológicos e clínicos da amostra inicial estão descritos na tabela 26. Os 

pacientes eram em sua maioria do sexo feminino (92%), média de idade 56 (±11,4) anos, tempo 

de doença de 10 (± 7,5) anos, tempo de diagnóstico de 2,8 (± 3,9) anos; média de  escolaridade 

7,6 (± 3,96) anos de estudo. Quanto a cor autodeclarada, 64% eram brancos, 24%, pardos e 

12% negros. Quanto ao tabagismo, 23% eram tabagistas ativos, 23% ex-tabagistas e 54% nunca 

conclusão 
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fumaram. Quanto à prática de atividade física, 19% praticavam atividade física regularmente 

(> 3x/sem), sendo 60 % sedentários. Quanto ao uso de  alcóol,  94% negavam ingesta de bebida 

alcoólica. Quanto à análise radiográfica inicial, 44% apresentavam doença erosiva. A 

associação de fibromialgia a AR estava presente em 31% dos pacientes. O diagnóstico de AR 

foi feito pelos critérios do ACR 2010 em 88% dos pacientes enquanto os demais preencheram 

os critérios de 1987. 

Em relação às manifestações extra-articulares, 28% dos pacientes apresentavam 

sintomas atuais ou prévios. Na análise inicial, 22% apresentavam anemia, 2% Síndrome de 

Sjögren, 3% doença pulmonar intersticial, 1% neuropatia periférica e 1% vasculite sistêmica, 

1% episclerite  e 1% pleurite. Não houve registro de nódulos subcutâneos ou síndrome de Felty. 

Em relação à situação econômica, mais de 50% dos pacientes estavam excluídos do 

mercado de trabalho (31% aposentados, 8% afastados, 4% desempregados e 26% 

desempenhando apenas tarefas domésticas), sendo apenas 31% ativos economicamente. A 

maior parte (59%) dos pacientes apresentavam classe econômica C (2% A ; 7% B1; 23% B2; 

26% C1; 33% C2; 9% D-E),  de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasileiro 

(CCEB). 

História familiar de artrite reumatoide foi observada em 17% dos pacientes. O fator 

reumatoide foi dosado em 100% dos pacientes, com 78% positivos e desses, 70%  em altos 

títulos. O anti-CCP foi dosado em 99% dos pacientes, com positividade em 77% deles, sendo 

72% em altos títulos. Infiltração peri ou intra-articular já havia sido feita em 54% dos pacientes 

e 85% estavam em uso de glicocorticoides.  

 

Tabela 26- Características clínicas e epidemiológicas  dos pacientes com AR do HC-FMRP-
USP (n=100) 

Variáveis  

Idade (anos) (média ± DP) 56 ± 11,4 
Sexo feminino (%) 92% 
Tempo de estudo (média ± DP) 7,6(± 3,9) 
Cor da pele (%) 

 

                 Branca  64% 
                 Negro 12% 
                 Pardo 24% 
Duração sintomas em anos (média ±DP) 12,7 (± 9,2) 
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Tempo de sintomas ao diagnóstico 34 (±47 )  
                   mediana (IQ) 12 (7,25-36) 
Tempo de doença em anos (média ±DP) 10 (± 7,5) 
Fator Reumatóide positivo (%) 78% 
Anti-CCP positivo (%) 77%) 
Tabagismo atual 23% 
Doença erosiva  44% 
Fibromialgia 31% 
Manifestações extra-articulares  28% 
Medicações  (%) 

 

      1 DMARD sintético (leflunomida/metotrexato) 31% 
       Metotrexato 72% 
       Biológico (+ DMARD sintético) 60%  
       Glicocorticóides 85% 
           mediana (IQ) 0,62 (0,27-1,29) 
HAQ (média ±DP) 0,88  ± 0,75 
            mediana (IQ)  0,75 (0,25-1,375) 
DAS 28 VHS (média ± DP) 2,7 ± 1,36 ( n=90) 
                        mediana (IQ) 2,69 (1,56-3,84) 
DAS 28 PCR (média± DP) 3,0 ± 1,22 (n=89) 
                        mediana (IQ) 2,96 (1,94-3,97) 
SDAI (média ±DP) 10,77 ± 9,37 (n=89) 
           mediana (IQ) 9,02 (2,45-16,7) 
CDAI (média ±DP) 9,41 ± 8,55 ( n=99) 
            mediana (IQ) 8,0 (2-15) 

 

4.2.2 - Avaliação inicial dos ICADs da amostra do HC-FMRP-USP 
 
Em avaliação inicial, conforme ilustrado no gráfico 18, dos 100 pacientes, 23% se 

encontravam em remissão pelos quatro índices. No entanto, somente 15 pacientes encontravam-

se em remissão pelo método booleano, resultado semelhante à amostra multicêntrica. 

O CDAI foi calculado em 100% dos pacientes, enquanto os demais índices -DAS28 

VHS, DAS 28-PCR e SDAI- foram realizados em 91%, 90% e 90% dos pacientes, 

respectivamente. 
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Gráfico 18- Pacientes  em remissão pelos índices de atividade de doença-HC-FMRP-USP 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 27- Classificação de atividade de doença de acordo com ICADs - HC-FMRP-USP Inicial 
(n=100) 

Atividade AR DAS28 VHS  DAS28 PCR SDAI CDAI 
Elevada  2 (2,2%) 5 (5,6%) 7 (7,8%) 7(7%) 
Moderada 35 (38,8%) 34 (38,2%) 31 ( 34,8%) 34 (34,3%) 
Baixa 8 (8,8%) 10(11,2%) 26 (29,2%) 29(29,3%) 
Remissão  45 (50%) 40(44,9%) 25 (28%) 29 (29,3%) 
Total  90 (100%) 89(100%) 89(100%) 99(100%) 
Perdas  10 11 11 1 

 
Na análise dos 100 pacientes, 20 pacientes do sexo feminino apresentavam anemia. 

Considerado valor de referência para anemia índices inferiores a 12 mg/dl para mulheres e 13 

mg/dl para homens, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Dentre esses 20 pacientes, 

2 pacientes que se apresentavam com baixa atividade, após correção, foram classificados em 

remissão. Dos 12 pacientes com atividade moderada, após correção, 7 pacientes passaram para 

remissão e 2 pacientes para baixa atividade. Após ajuste final, pelo DAS 28-VHS, 55% dos 

pacientes estavam em remissão (gráfico 19). 
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Gráfico 19- Classificação de atividade de doença segundo os índices-  
HC-FMRP-USP 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

4.2.3 Correlação entre os ICADs na amostra do HC-FMRP-USP 
 

Todos os escores apresentaram forte correlação, como pode ser observado nos gráficos 

20-25, com maior relação entre SDAI e CDAI (⍴	= 0,98), semelhante ao observado na análise  

multicêntrica.  
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.2.4 Concordância entre os ICADs na amostra do HC-FMRP-USP 
 

De forma semelhante, a tabela 28 mostram os resultados de concordância entre os 

ICADs. Todos os índices também apresentaram boa concordância, sendo os maiores valores 

entre SDAI e CDAI  ( kappa:0,96) e entre DAS 28-VHS e DAS 28-PCR (kappa:0,81). 

 
Tabela 28- Concordância entre os índices de acordo com a categorização da doença 
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Concordância entre os índices de acordo com categorização de doença 
 
 Kappa ponderado  

(IC 95%) 
DAS28 VHS X  DAS28 PCR  0,81 (0,73;0,88) 
DAS28 VHS X SDAI 0,62 (0,52;0,71) 
DAS28 VHS X CDAI 0,61 (0,50;0,71) 
DAS28 PCR X SDAI 0,65 (0,55;0,75) 
DAS28 PCR X CDAI 0,70 (0,60;0,80) 
SDAI X CDAI  0,96 (0,93;1,00) 
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4.2.5 Avaliação da atividade residual entre os ICADs na amostra do HC-FMRP-USP 
 

Em relação à atividade residual de cada índice, percebe-se que, assim como na análise 

multicêntrica, SDAI e  CDAI foram os índices que mais se aproximaram do método Boolean, 

com menor atividade residual em relação aos demais na classificação de remissão. Não 

apresentaram acometimento articular superior a 1 e apresentaram menores pontuações em 

relação à avaliação de dor (tabela 29). 

 
Tabela 29 - Avaliação dos componentes dos ICADs em remissão em comparação com o método 
Boolean- HC-FMRP-USP 

Remissão 
 

DAS28VHS  (n=45) DAS28 PCR 
(N=40) 

SDAI 
(n=25) 

CDAI 
(n=29) 

NAD > 1, n (%) 4 (8,8%) 0 0 0 
NAE > 1, n (%) 2 (4,4%) 0 0 0 
PCR>1mg/dl, n (%) 10( 22,2%) 10 (25%) 6(24%) 8 (27,5%) 
AGS > 10 , n (%) 23 (51,1%) 21 (52,5%) 10(40%) 10(30,7%) 
EVA-P >1, n (%) 22 (48,8%) 19 (47,5%) 5(20%) 5 (17,2%) 
EVA-M >1, n (%) 7 (15,5%) 5(12,5%) 0 0 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença 
pelo médico. 

 
Os resultados se mantiveram em relação à baixa atividade de doença, conforme tabela 

30, favorecendo SDAI e CDAI com menor atividade residual. No entanto, considerando os 

componentes de dor, os quatro índices apresentam grande porcentagem dos pacientes com 

valores superiores a 1 cm. 

Tabela 30 - Avaliação dos componentes dos ICADs em baixa atividade em relação à remissão 
por Boolean 

Baixa atividade 
 

DAS28 VHS     
(n=8) 

DAS28 PCR 
(N=10) 

SDAI 
(n=26) 

CDAI           
   (n=29) 

NAD > 1, n (%) 4(50%) 6(60%) 6(23%) 7(24,1%) 
NAE > 1, n (%) 3 (37,5%) 3 (30%) 2 (7,6%) 4(13,7%) 
PCR >1mg/dL, n (%) 1 (12,5%) 1(10%) 5 (19,2%) 3(10,3%) 
AGS > 1 cm, n (%) 7(87,5%) 7(70%) 20 (76,9%) 25 (86,2%) 
EVA-P >1cm n (%) 8(100%) 10 (100%) 24(92,3%) 27 (93,1%) 
EVA-M>1cm, n (%) 5 (62,5%) 6(60,5%) 10 (38,4%) 12(41,3%) 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença 
pelo médico. 
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Na tabela 31 foram descritos os valores mínimos e máximos de cada componente do 

índice para classificação de remissão e baixa atividade de doença. 

 
Tabela 31 – Valores mínimos e máximos dos componentes dos índices em remissão e baixa 
atividade de doença – HC-FMRP-USP 

Remissão DAS28 VHS 
  (n=45) 

DAS28 PCR 
 (n=40) 

SDAI 
(n=25) 

CDAI 
(n=29) 

NAD 0-4 0-1 0-1 0-1 
NAE 0-2 0-1 0 0-1 
PCR NA 0,01-3,61 0,02-2,36 NA 
VHS 1-24 NA NA NA 
AGS 0-50 0-50 NA NA 
EVA-P NA NA 0-3 0-2 
EVA-M NA NA 0-1 0-1 

Baixa atividade DAS28 VHS 
(n=8) 

DAS28 PCR 
(N=9) 

SDAI 
(n=26) 

CDAI 
(n=29) 

NAD 0-5 0-3 0-4 0-4 
NAE 0-4 0-2 0-2 0-2 
PCR NA 0,07-1,86 0,06-3,61 NA 
VHS 2-22 NA NA NA 
GH 0-70 0-70 NA NA 
EVA-P NA NA 1-7 0-7 
EVA-M NA NA 0-4 0-4 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença 
pelo médico; NA: não se aplica. 

 
A análise descritiva dos pacientes em remissão pelo método Boolean está demonstrada 

na tabela 32. Percebe-se, que ao considerar o componente de dor como avaliação global de 

saúde (AGS), os valores também são elevados remissão, semelhante ao observados nos demais 

índices . 

 

Tabela 32 - Análise descritiva dos pacientes em remissão pelo método Boolean- HC-FMRP-
USP (n=15) 

Variáveis Média DP Mediana IQ MAX 
PCR 0,5 0,09 0,16 0,02-0,66 1,69 
VHS 7,22 1,41 2 2-13 23 
NAE  0 0 0 0 0 
NAD  0,43 0,04 0 0 1 
EVA-P 4,35 7,88 0 0-1 2 
EVA-M 0,69 2,21 0 0 1 
AGS 10,52 15,75 0 0-20 50 
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NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença 
pelo médico. 

Dos 23 pacientes que estavam em remissão pelos quatro índices simultaneamente, 

nenhum apresentava articulações edemaciadas e apenas 1 (4,2%) apresentava 1 articulação 

dolorosa. Em relação a avaliação global do paciente, 8 (34,7%) apresentaram valores > 1 e 5 

(21,7%) PCR > 1mg/dL. 

 

4.2.6 Avaliação da interferência da fibromialgia no cálculo dos ICADs da amostra do 

HC-FMRP-USP 

 

Em relação aos pacientes com fibromialgia, todos os índices e componentes individuais  

apresentaram maior mediana, exceto NAE  e VHS. 

Tabela 33 - Comparação dos componentes dos ICADs nos pacientes com fibromialgia- HC-
FMRP-USP 

Variáveis 
(mediana) 

Pacientes com AR  
(n=100) 

p IC (95%) 

 
Com fibromialgia 

(n=31) 
Sem fibromialgia 

 (n=69) 

  

NAE 1 0 0,10 -1,00; 0,00 
NAD 2 0 0,001 0; 1,99 
EVA-P  6 4 0,005 1;4,0 
EVA-M 2 1 0,008 0;2,0 
AGS 50 30 0,07 -0;20,0 
VHS 9 7 0,2 -1,0;6,0 
PCR 0,89 0,49 0,032 0,03;0,84 
DAS28-VHS 3,43 (n= 29) 2,30 ( n=62) 0,007 0,24;1,49 * 
DAS28-PCR 3,96 (n=27) 2,58 (n=63) 0,0025 0,33;1,50 
SDAI 14,88 (n=27) 6,15 (n=63) 0,005 3,17;11,64 
CDAI 12 (n=31) 6 (n=69) 0,002 1,99;8,99 
HAQ 1,0 0,625 0,003 0,125; 0,75 

NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: Proteína C reativa; AGS: 
avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença 
pelo médico. HAQ-DI: Health Assessment Questionnaire 

 

4.2.7 Avaliação das associações de tabagismo, fator reumatoide, anti-CCP e HAQ com 

atividade de doença na amostra do HC-FMRP-USP 
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Não foi encontrada associação entre tabagismo (atual ou ex-usuário ) e maior atividade 

de doença em nenhum dos índices (Tabela 34). 

Tabela 34- Tabagismo X ICADs 

Tabagismo 
DAS28-VHS  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) Valor-p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 44) 

21 (47,7%) 23(52,3%) 
0,87 (0,38; 1,99) 0,83 

Nunca Utilizado 
(n=47) 

24 (51%) 23 (49%) 
  

Tabagismo 
DAS28-PCR  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) Valor-p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 42) 

24 (57,2%) 18(42,8%) 
1,12 ( 0,48; 2,59) 0,83 

Nunca Utilizado 
(n=48) 

26 (54,2%) 22 (45,8%) 
 - 

Tabagismo 
SDAI  

Atividade  Remissão 
Odds Ratio (IC 95%)         Valor-p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 42) 

30(71,4%) 12(28,6%) 
10,92 ( 0,36; 2,33) 1 

Nunca Utilizado 
(n=48) 

35 (72,9%) 13 (27,1%) 
  

Tabagismo 
CDAI  

Atividade  Remissão  
Odds Ratio (IC 95%) Valor-p 

Fumante/ex-usuário 
(n= 46) 

32 (69,5%) 14(30,5%) 
0,87 ( 0,38; 2,08) 0,82 

Nunca Utilizado 
(n=54) 

39 (72,2%) 15(27,8%) 
  

 

Quanto às medicações em uso, como descrito anteriormente na tabela 26 e no gráfico 

17, 92% dos pacientes estavam em uso de glicocorticoides, 68% em uso de metotrexato e 30% 

em uso de leflunomida, associados ou não a biológicos. Quanto aos biológicos, 35% faziam 

uso, sendo o mais  utilizado infliximabe, conforme gráfico 26. 
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Número de pacientes em uso de MMCD sintético (metotrexato ou leflunomida) associado a biológico. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

4.2.8 Influência do tempo de sintomas na funcionalidade na amostra do HC-FMRP-USP 

 

Os pacientes apresentaram HAQ médio de 0,88 (± 0,75), resultado semelhante ao estudo 

multicêntrico, com comprometimento funcional leve. O tempo de sintomas apresentou fraca 

correlação com HAQ (Spearman 0,25; p= 0,01), conforme ilustrado no gráfico 24. Ao 

estratificarmos o tempo de sintomas em intervalos, também não houve diferença estatística em 

sua relação com o HAQ, conforme o gráfico 26. 

 
 

Gráfico 27- Correlação entre HAQ  x Tempo de sintomas 

 
⍴  0,25 ( p=0,01) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 28- Mediana de HAQ  de acordo com tempo de sintomas 

 
Kruskal Wallis  ( p= 0,09) 

Fonte: Elaborado pela  autora 

 

4.2.9 Avaliação dos ICADs ao longo de 12 meses de acompanhamento na amostra do 

HC-FMRP-USP 

 

Ao final de 12 meses, conforme detalhado no gráfico 27, percebe-se que a porcentagem 

de pacientes que alcançaram baixa atividade ou remissão se manteve semelhante ao início do 

em todos os índices. Dos 57 pacientes avaliados ao final de 12 meses, 8 (14%) estavam sem 

medicação. No entanto, não houve mudança de escore, e desses 8 pacientes, 7 já estavam em 

atividade, apenas 1 encontrava-se em baixa atividade. 

 
Gráfico 29- Pacientes em baixa atividade (remissão /baixa atividade ) em 1 ano  – 

 HC-FMRP-USP (n= 57) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Tabela 35 - Classificação de atividade de doença de acordo com ICADs – HC-FMRP-USP  –
Inicial (n=100)  

Atividade AR DAS28 VHS DAS28 PCR SDAI CDAI 
Elevada  2 (2,2%) 5 (5,6%) 7 (7,8%) 7(7%) 
Moderada 35 (38,8%) 34 (38,2%) 31 ( 34,8%) 34 (34,3%) 
Baixa 8 (8,8%) 10(11,2%) 26 (29,2%) 29(29,3%) 
Remissão  45 (50%) 40(44,9%) 25 (28%) 29 (29,3%) 
Total  90 (100%) 89(100%) 89(100%) 99(100%) 
Perdas  10 11 11 1 

 

Tabela 36 –  Classificação dos ICADs aos 12 meses – HC-FMRP-USP (n=57) 

Atividade AR DAS28 VHS DAS28 PCR SDAI CDAI 

Elevada  4 (7,5%) 5 (11,9%) 7 (16,6%) 10 (17,5%) 
Moderada 17 (32%) 12 (28,5%) 9( 21,4%) 12 (21%) 
Baixa 7 (13,2%) 9 (21,4%) 18 (42,8%) 24 (42,1%) 
Remissão  25 (47,1%) 16 (38%) 8 (19%) 11 (19,2%) 
Total  53 (100%) 42 (100%) 42(100%) 57(100%) 
Perdas  5 16 16 1 

 

Na avaliação longitudinal, apesar de tendência a redução dos escores, também não 

houve diferença estatística nos meses 6 e 12, mesmo ao estratificá-los em baixa 

atividade/remissão versus atividade elevada/moderada. 

Tabela 37 - Comparação dos escores em relação ao tempo (0, 6 e 12 meses) 

  Remissão vs Baixa/Mod/Elevada Baixa/Remissão vs Mod/Elevada 
Odds Ratio 
 (IC 95%) 

p Odds Ratio (IC 95%) p 

DAS28VHS 
    

tempo (6 vs 0) 2,08 (0,80; 5,37) 0,13 1,91 (0,74; 4,93) 0,18 
tempo (0 vs 12) 1,18 (0,54; 2,59) 0,68 0,96 (0,44; 2,08) 0,91 
tempo (6 vs 12) 2,45 (0,88; 6,84) 0,09 1,83 (0,66; 5,09) 0,25 

DAS28PCR 
    

tempo (6 vs 0) 0,98 (0,40; 2,35) 0,96 1,29 (0,51; 3,24) 0,59 
tempo (0 vs 12) 1,43 (0,63; 3,23) 0,39 1,03 (0,45; 2,36) 0,95 
tempo (6 vs 12) 1,4 (0,51; 3,85) 0,52 1,32 (0,46; 3,80) 0,60 

SDAI 
    

tempo (6 vs 0) 0,94 (0,36; 2,43) 0,90 0,91 (0,37; 2,25) 0,84 
tempo (0 vs 12) 1,66 (0,64; 4,27) 0,29 0,89 (0,38; 2,05) 0,77 
tempo (6 vs 12) 1,56 (0,49; 4,93) 0,44 0,81 (0,28; 2,29) 0,68 

CDAI 
    

continua 
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tempo (6 vs 0) 0,73 (0,30; 1,74) 0,47 1,11 (0,49; 2,54) 0,80 
tempo (0 vs 12) 1,77 (0,76; 4,11) 0,18 0,89 (0,42; 1,87) 0,75 
tempo (6 vs 12) 1,29 (0,47; 3,56) 0,62 0,99 (0,40; 2,47) 0,98 

 

Ao se comparar apenas os componentes dos índices ao longo de 1 ano, foi observada 

redução, com diferença estatística apenas em relação ao número de articulações dolorosas, com 

redução ao final de 12 meses (p=0,05). Também não foi observada diferença em relação ao 

HAQ. 

Tabela 38 - Avaliação dos componentes dos ICADs ao longo de 12 meses- HC-FMRP-USP 

NAD Média Diferença* p IC 95%* 
tempo (0 - 6) 2,68 -0,13 0,47 -0,47 0,22 
tempo (0 -12) 3,07 -0,31 0,05 -0,62 -0,01 
tempo(6 -12) 3,88 -0,19 0,33 -0,56 0,19 

NAE Média Diferença p IC 95% 
tempo (0 - 6) 1,13 -0,15 0,68 -0,84 0,55 
tempo (0 -12) 1,21 -0,12 0,71 -0,74 0,51 
tempo (6 - 12) 1,26 0,03 0,94 -0,73 0,79 

EVA-M Média Diferença p IC 95% 
tempo (0 - 6) 17,81 -1,25 0,68 -7,30 4,81 
tempo (0 - 12) 16,84 -4,13 0,14 -9,61 1,36 
tempo (6 - 12) 21,58 -2,88 0,39 -9,55 3,78 

EVA-P Média Diferença p IC 95% 
tempo (0 - 6) 38,9 -2,24 0,60 -10,64 6,16 
tempo (0 - 12) 39,75 -4,95 0,20 -12,54 2,65 
tempo (6 - 12) 43,95 -2,71 0,56 -11,92 6,51 

VHS Média Diferença p IC 95% 
tempo (0 - 6) 11,13 1,86 0,11 -0,41 4,12 
tempo (0 - 12) 7,36 0,04 0,97 -1,92 1,99 
tempo (6 - 12) 11,34 -1,82 0,14 -4,22 0,58 

PCR Média Diferença p IC 95% 
tempo (0 - 6) 1,07 -0,40 0,20 -1,00 0,21 
tempo (0 - 12) 1,43 0,06 0,83 -0,49 0,62 
tempo (6 - 12) 0,84 0,46 0,19 -0,23 1,15 

HAQ Média Diferença p IC 95% 
tempo (0 - 6) 0,89 0,08 0,37 -0,09 0,25 
tempo (0 - 12) 0,78 0,06 0,42 -0,09 0,22 
tempo (6 - 12) 0,82 -0,01 0,88 -0,20 0,17 

*transformação raiz quadrada. NAE: número de articulações edemaciadas; NAD: número de articulações dolorosas; PCR: 
Proteína C reativa;VHS: velocidade de hemossedimentação; AGS: avaliação global de saúde; EVA-P: avaliação de  atividade 
de doença pelo paciente; EVA-M: avaliação de atividade de doença pelo médico. HAQ-DI: Health Assessment Questionnaire 

conclusão 
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4.2.10 Avaliação por Ultrassonografia com Power Doppler de 30 dos 100 pacientes da 

amostra do HC-FMRP-USP  

 
Como os índices foram apenas comparados entre si e não a um padrão-ouro, foram 

coletados os exames de ultrassonografia com power doppler realizados pelos pacientes do 

ambulatório no período do estudo. 

Dentre os 100 pacientes que foram avaliados no serviço de Reumatologia do HC-

FMRP-USP, 30 fizeram US articular durante o período de coleta dos dados. Em todos os 

exames, a avaliação clínica correspondente foi considerada com intervalo máximo de 3 meses 

e os pacientes foram classificados pelo DAS 28-VHS e DAS 28-PCR, SDAI e CDAI quanto à 

remissão, baixa, moderada ou elevada atividade. 

De forma interessante, não houve concordância entre a avaliação ultrassonográfica com 

power doppler e a avaliação clínica pelos ICADs em pacientes classificados como em remissão 

de doença. Os resultados das análises de concordância entre os índices está expressa  na tabela 

39.  

Tabela 39 - Concordância dos ICADs e US power doppler 

 
 

Concordância entre ICADS e US 

US PD 
Atividade  DAS 28-VHS Kappa 

(IC 95%) Positivo  (≥2,6) Remissão Total 
Positivo 8 (30,77%) 6 (23,08%) 14 (53,85%) 

-0,01 (-0,4; 0,37) Negativo 7 (26,92%) 5 (19,23%) 12 (46,15%) 
Total 15 (57,69%) 11 (42,31%) 26 (100%) 

US PD 
Atividade DAS28- PCR Kappa 

(IC 95%) Positivo (≥ 2,6) Remissão Total 
Positivo 8 (32%) 5 (20%) 13 (52%) 

-0,05 (-0,43; 0,33) Negativo 8 (32%) 4 (16%) 12 (48%) 
Total 16 (64%) 9 (36%) 25 (100%) 

US PD 
Atividade SDAI Kappa 

(IC 95%) Positivo (> 3,3 ) Remissão  Total 
Positivo 9 (37,5%) 3 (12,5%) 12 (50%) 

-0,08 (-0,41; 0,24) Negativo 10 (41,67%) 2 (8,33%) 12 (50%) 
Total 19 (79,17%) 5 (20,83%) 24 (100%) 

US PD 
Atividade  CDAI Kappa 

(IC 95%) Positivo (> 2,8) Remissão Total 
Positivo 13 (43,33%) 3 (10%) 16 (53,33%) 

-0,05 (-0,32; 0,23) Negativo 12 (40%) 2 (6,67%) 14 (46,67%) 
Total 25 (83,33%) 5 (16,67%) 30 (100%) 
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5. DISCUSSÃO  

 

Este foi o primeiro grande estudo prospectivo brasileiro com pacientes portadores de 

AR, que representou quatro regiões do país, descrevendo as características demográficas, 

clínicas e terapêuticas dos pacientes e permitindo a comparação de índices de atividade de 

doença no contexto de vida real. 

Sendo a AR uma doença crônica, que acomete até 1% da população mundial, com 

potencial incapacitante em idade produtiva e grande impacto socioeconômico, análises de vida 

real são cada vez mais frequentes e de extrema importância para conhecer as nuances de cada 

população e direcionar estratégias de tratamento adequadas. 

Nas últimas décadas, o tratamento da AR passou por uma grande transformação. O 

desenvolvimento de drogas modificadores do curso da doença, sintéticas e biológicas, aliado a 

uma estratégia T2T reduziram a perda funcional,  melhoraram a qualidade de vida dos pacientes 

e reduziram progressão radiográfica, quando comparados às estratégias anteriores. (DE 

ANDRADE et al., 2017). A disponibilidade de novos recursos e tratamentos permitiu alcançar 

baixos níveis de atividade em até 75 a 80% dos pacientes. (AGA et al., 2015) 

A remissão é sempre o alvo do tratamento, no entanto, é possível almejar baixa atividade 

de doença para pacientes de pior prognóstico e doença de longa data. O ACR/EULAR 

acrescentou a utilização de SDAI ou método Boolean para avaliação de remissão, mas na 

prática clínica,  qualquer índice composto de atividade de doença pode ser utilizado. No entanto, 

ao se considerar como alvos a baixa atividade de doença e remissão, os índices podem diferir 

entre si em relação ao status de doença, causando maior dificuldade em direcionar o tratamento. 

Apesar de bem estabelecido e amplamente utilizado, o DAS 28 passou a ser questionado em 

decorrência de suas limitações, principalmente relacionadas à baixa especificidade para 

classificação de remissão, evidência de atividade residual, exclusão das articulações dos pés, 

além de influência de comorbidades, como fibromialgia. (DALE et al., 2014) Fórmulas mais 

simples, como  SDAI e CDAI, destacam-se como ferramentas mais adequadas e vantajosas para 

a classificação de remissão. O SDAI apresenta maior concordância quando comparado à RM, 

padrão-ouro de imagem e o CDAI, por sua vez, permite guiar o tratamento sem a necessidade 

de marcadores laboratoriais, sendo mais atrativo em regiões com piores condições 

socioeconômicas e infraestrutura. Em estudos comparativos de imagem, o SDAI se mostrou 

superior ao DAS 28 para predizer remissão ultrassonográfica, sendo o índice mais próximo de 

remissão pela ausência de sinal ao power doppler.(MIERAU et al., 2007; BALSA et al., 2010; 

BARCZYŃSKA et al., 2015; LEUNG et al., 2018; OLMEZ et al., 2018; YOO, 2019) 
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É importante ressaltar que os métodos de imagem, seja RM ou US são grande aliados 

do manejo clinico com meta e  podem revelar sinais de atividade subclínica e sinovite, mesmo 

em pacientes com remissão clinica. No entanto, a adoção de índices mais rigorosos, como 

método Boolean ou SDAI, tem permitido resultados mais concordantes com os métodos de  

imagem e,  a inflamação subclínica, que ainda  pode ser observada nesses pacientes, parece não 

ser preditora de progressão radiológica ou dano estrutural. De fato, a busca excessiva por 

remissão pelos métodos de imagem pode acabar levando a maior gasto com MMCD biológicos 

e efeitos colaterais. (ALETAHA; SMOLEN, 2019b; MØLLER-BISGAARD et al., 2019) 

Por outro lado, admitir atividade de doença em baixos níveis também pode aumentar o 

risco de atividade residual e de maior comprometimento articular a longo prazo, com 

progressão de dano estrutural e piora de função. (MOLINA et al., 2015) O estudo BeSt, ensaio 

clinico randomizado que comparou estratégias de tratamento  em 509 pacientes com AR inicial 

observou grande divergência entre os índices na classificação de remissão, sendo o DAS 28-

VHS e DAS 28-PCR os índices com maior taxa de remissão, enquanto CDAI e SDAI, índices 

mais rigorosos, classificaram a maior parte dos pacientes em baixos níveis de atividade, de 

forma semelhante às taxas observadas pelo método Boolean. Maiores níveis de atividade foram 

associados a pior evolução funcional e progressão radiológica. (KLARENBEEK et al., 2011) 

Neste estudo, considerando remissão, apenas 117 (10,7%) dos 1116 pacientes 

analisados foram concordantes para remissão pelos quatro índices e 139 (12,4%) estavam em  

remissão pelo método Boolean. Em torno de 50% da amostra apresentou remissão em pelo 

menos  um índice, com variação de 19 a 37%, sendo a menor taxa observada pelo SDAI e a 

maior pelo DAS 28-PCR. No entanto, aproximadamente metade dos pacientes ainda 

apresentava sinais de atividade,  sendo que mais de 60% dos pacientes apresentavam doença 

estabelecida, com mais de 10 anos de diagnóstico (média de 12,6 anos, semelhante à mediana 

de 12,7 anos) e ainda  alta prevalência de uso de glicorticoides (47% da população geral e 85% 

dos pacientes do HC-FMRP-USP) e biológicos (35,7% e 60%), perfil diferente do observado 

na literatura. (DA ROCHA CASTELAR-PINHEIRO et al., 2018) O atraso do diagnóstico e 

início do tratamento, evidenciado pela mediana de 12 meses, pode ter contribuído para manter 

a doença fora do alvo terapêutico e em estágios elevados de atividade inflamatória. Importante 

ressaltar que, apesar de não ser o objetivo do estudo e não ter sido aplicada a estratégia T2T, 

responsável por alcançar remissão em até 50% dos pacientes, o manejo neste estudo foi 

alinhado com objetivo de remissão e baixa atividade de doença. (ALETAHA; SMOLEN, 

2019b) 
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Diferenças raciais e étnicas existem em relação à atividade de doença, registradas por 

vários estudos, com prevalência de  maior média de atividade em hispânicos e menor taxa de 

remissão em afro-americanos. (GREENBERG et al., 2013b) Devido à elevada miscigenação 

da população brasileira, não foi caracterizada atividade inflamatória de acordo com etnia, no 

entanto, foi observado maior prevalência da doença em pacientes autodeclarados brancos 

(56%), semelhante aos dados já publicados. (CROSS et al., 2014; OTÓN; CARMONA, 2019) 

Dentre os fatores de pior prognóstico, doença estabelecida, comorbidades, presença de 

fator reumatoide e anti-CCP em altos títulos, além de vários esquemas medicamentosos prévios 

podem justificar o baixo alcance de remissão, sendo  um alvo mais factível o de baixa atividade 

de doença, que foi observado em pouco mais de metade dessa população. O longo intervalo do 

diagnóstico ao início do tratamento também contribui para pior prognóstico, porém  não é uma 

realidade apenas brasileira, também foi observado em recente estudo americano publicado por 

Kern et al, que descreveu intervalo de 3 a 10 meses para início de MMCD sintético, com 

medicação iniciada imediatamente ao diagnóstico em apenas 51% dos pacientes. (KERN et al., 

2018) 

Os quatro índices analisados apresentaram boa correlação e boa concordância entre si. 

CDAI e SDAI  apresentaram os melhores resultados, (⍴ = 0,971 p<0,001; Kappa =0,88, 

respectivamente) conforme já demonstrado em outros estudos. (ALETAHA et al., 2005a; 

HODKINSON; MUSENGE; TIKLY, 2015; DHAON et al., 2017) A redução do ponto de corte 

de DAS 28-PCR para 1,72 aumentou a concordância com os demais índices, aproximando-se 

de SDAI e CDAI, com kappa = 0,73 e kappa= 0,67, respectivamente. Por sua vez, a redução 

do corte de remissão do DAS 28-VHS para 2,4 não aumentou concordância entres os índices, 

também observado em outros estudos. (ALETAHA et al., 2005b)  

Atividade residual foi observada em todos os índices avaliados, quando comparados ao 

método Boolean,  sendo o DAS 28-PCR o índice com maior taxa. Vários estudos comparativos 

de ICADs sugerem atividade de doença subestimada pelo DAS 28-PCR em relação ao SDAI e 

CDAI, principalmente ao se considerar limites mais rigorosos para remissão ou baixa atividade. 

(MIERAU et al., 2007; FLEISCHMANN et al., 2015; MEDEIROS et al., 2015) DAS 28-PCR 

também apresentou maior atividade residual que o DAS 28-VHS, como confirmado em outros 

estudos. (MATSUI et al., 2007) Assim como a comparação clínica, a avaliação através de 

métodos de imagens corrobora a melhor performance do SDAI e CDAI em relação ao DAS 28 

para evidenciar sinais de atividade de doença. Ensaio clinico canadense comparou 96 pacientes 

com AR estabelecida clinicamente em remissão com o US articular. Os pacientes foram 

classificados pelos índices juntamente com realização de US articular com  power doppler com 
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reumatologista experiente, cego para a avaliação clínica.  O resultado revelou que quase 80% 

dos pacientes estavam em remissão pelo DAS 28-PCR, enquanto apenas 50% estavam pelo 

CDAI e 45% pelo SDAI, sendo a avaliação ultrassonográfica mais concordante com os dois 

últimos. (OLMEZ et al., 2018) 

Ao se desmembrar os índices de atividade para avaliação de atividade residual, foram 

observadas até 8 articulações, sejam edemaciadas ou dolorosas, comprometidas pelo DAS 28 e 

até 20, quando avaliado baixa atividade. Segundo Aletaha, o estado de remissão pelo DAS 28 

é capaz de permitir até 12 articulações edemaciadas. (ALETAHA et al., 2005a; SCHOELS et 

al., 2017) Apesar disso, pontos de corte mais rígidos, como proposto por Fujiwara et al, também 

permitiram até 3 articulações comprometidas na classificação de remissão e 8 em baixa 

atividade. (FUJIWARA; KITA, 2013; SCHOELS et al., 2017) 

O CDAI foi o único índice que constatou o máximo de 2 articulações acometidas. A 

remissão pelo CDAI ocorre apenas quando há uma articulação edemaciada e uma dolorosa ou 

2 edemaciadas ou 2 dolorosas .(SCHOELS et al., 2017) Em estudo publicado por Fleischmann 

at al., comparando cinco ensaios clínicos quanto a remissão pelo DAS 28-PCR em relação aos 

outros índices, observou que o DAS 28-PCR subestimou atividade de doença. Para remissão, a 

média foi de 2,4 para DAS 28-PCR X DAS 28-VHS e 1,9 para DAS 28-PCR X SDAI. Em 

relação a baixa atividade, a média foi 2,9 e 3,1, respectivamente. (FLEISCHMANN et al., 2015) 

O mesmo foi observado por Medeiros et al, que comparou os quatro índices entre si em uma 

amostra brasileira e constatou doença subestimada pelo DAS 28-PCR em relação ao VHS. O 

DAS 28-VHS também mostrou taxa de remissão quase quatro vezes maior que SDAI e CDAI  

(15,6% x 4,2 %).(MEDEIROS et al., 2015) Outro estudo que também comparou ponto de corte 

para elevada atividade no DAS 28-VHS e DAS 28-PCR observou que o valor correspondente 

à elevada atividade pelo DAS 28-PCR seria 4,6 e não 5,1, como preconizado para DAS 28-

VHS, reforçando a atividade de doença subestimada. (FLEISCHMANN et al., 2017) A despeito 

de  diferentes pontos de corte para DAS 28-VHS e DAS 28-PCR, o SDAI e CDAI apresentaram 

menor taxa ao se comparar a todos os componentes individuais e se aproximaram mais dos 

critérios de remissão pelo método Boolean. Outro estudo recente, conduzido por Aletaha et al, 

comparou os diversos índices quanto à remissão e observou concordância duas vezes maior 

entre o SDAI, CDAI e critério Boolean, quando comparado ao DAS 28-PCR. DAS 28-PCR 

apresentou taxa de remissão de 44%, enquanto o método Boolean apresentou 21%, SDAI 22% 

e CDAI 22%.  (ALETAHA et al., 2019)  
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Em relação aos parâmetros de avaliação de dor, também considerados como sintomas 

residuais, observaram-se valores elevados em todos os índices no estado de remissão, 

especialmente da AGS. No entanto, o uso de EVA-P, neste estudo, aplicado em SDAI e CDAI, 

foi capaz de classificar melhor esses pacientes, demonstrando menor atividade residual nos 

últimos. Como, para DAS 28, a escala de dor apresenta peso menor que articulações 

edemaciadas, seus valores elevados não seriam responsáveis por grande alteração no escore 

final. (ALETAHA et al., 2005a) Semelhante ao observado no estudo, publicações recentes têm 

ressaltado a alta prevalência de sintomas subjetivos, como dor, fadiga e rigidez matinal mesmo 

em pacientes classificados em remissão. A despeito da estratégia T2T  e do arsenal terapêutico 

disponível, os pacientes ainda podem sofrer com sintomas que afetam a capacidade laboral e 

promovem impacto negativo na qualidade de vida. (ISHIDA et al., 2018) O mesmo estudo 

conduzido por Aletaha, que observou concordância duas vezes maior entre SDAI e CDAI com 

método Boolean também observou que variáveis relacionadas à dor dos pacientes foram fatores 

importantes para limitar remissão pelo SDAI, CDAI e DAS 28-PCR em relação ao método 

Boolean, seja na AR inicial quanto na doença estabelecida, ao comparar três ensaios clínicos 

PREMIER, OPTIMA e DE019. (ALETAHA et al., 2019) 

Por outro lado, os parâmetros de EVA-M foram mais baixos em SDAI e CDAI quando 

comparados ao DAS 28, tanto VHS quanto PCR, sendo demonstrada significante diferença 

percentual estimada e sugerindo discordância entre médico e paciente, com avaliação do último 

se sobrepondo ao primeiro. Em artigo recente, proveniente dessa coorte, a discordância entre a 

dor do paciente (EVA-P) e do médico (EVA-M) foi avaliada e constatada em 30% dos 

pacientes, sendo a discordância positiva, ou seja, a avaliação do paciente superior à nota do 

médico em 3 pontos,  quatro vezes maior que a discordância negativa (24,6% x 5,92%). Estudos 

mostram variação da discordância positiva entre 18-49% dos casos e negativa entre 3 a 9%, 

sugerindo maior tendência de valorização da dor pelos pacientes. A observação médica, mais 

baseada em variáveis objetivas (articulações edemaciadas e marcadores inflamatórios) em 

sobreposição à análise mais subjetiva do paciente (qualidade de vida e função) poderia explicar 

essa discrepância. (SMOLEN et al., 2016; GUIMARÃES et al., 2020)   

Em relação aos marcadores inflamatórios, nesse estudo, valores de VHS e PCR tiveram 

influência sobre o escore final somente em até 50 mm/1ª h  e 5 mg/dl,  respectivamente. Valores 

superiores a esses não mudaram o escore final de forma significativa. A VHS, segundo alguns 

estudos, é capaz de alterar o DAS 28 em até 15% e no SDAI, a PCR o faz somente em 5% dos 

casos. (ALETAHA et al., 2005a; FLEISCHMANN et al., 2015; SCHOELS et al., 2017) 
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No estudo publicado por Schoels et al, que considerou pontos de corte para o DAS 28 

mais rigorosos para se avaliar sua influência em medicações que atuam diretamente nas provas 

inflamatórias, como bloqueadores de IL-6, observou-se que, em torno de 50% dos pacientes 

que apresentavam remissão pelo DAS 28, não apresentavam pelo método Boolean e eram 

classificados em atividade elevada pelo CDAI e SDAI. Ou seja, de acordo com o tipo de 

medicação instituída, a remissão pode ser alcançada em um escore, sem traduzir remissão 

verdadeira. (SCHOELS et al., 2017) O mesmo ocorre com inibidores de JAK, que podem 

promover queda de PCR sem alterar VHS e podem aumentar a frequência de remissão pelo 

DAS 28-PCR em quatro vezes quando comparado ao DAS 28-VHS. (SMOLEN et al., 2017a) 

O CDAI mostrou atividade residual e performance semelhante ao SDAI, sem diferença 

estatística. Ambos apresentaram maior sensibilidade e especificidade (> 90%) para remissão 

quando comparados ao  método Boolean. CDAI foi aplicado em 99% dos pacientes, enquanto 

DAS 28 e SDAI foram realizados em aproximadamente 85% e mostrou ser, assim como o 

SDAI, uma ferramenta de qualidade, fácil aplicação e baixo custo, acessível e com maior adesão 

para seguimento na vida real, podendo ser mais atraente para utilização em países em 

desenvolvimento, considerando limitações sociais e econômicas. (HAMMER; TERSLEV, 

2012; DALE et al., 2014; BARCZYŃSKA et al., 2015; PADOVANO et al., 2016; CAPORALI; 

SMOLEN, 2017a; D’AGOSTINO et al., 2017) 

Neste estudo, 13,7% dos pacientes apresentavam fibromialgia e, nesses pacientes, a 

média/mediana dos ICADs, assim como de seus componentes, especialmente de escalas de dor 

e articulações dolorosas, revelaram-se superiores em relação aos não portadores de 

fibromialgia. Quando associada à AR, sabe-se que a fibromialgia pode comprometer a 

classificação dos índices e superestimar a atividade da doença, principalmente ao elevar os 

componentes subjetivos de avaliação. Diversos estudos têm evidenciado maiores índices de 

atividade nesses pacientes, mostrando aumento das variáveis como  articulações dolorosas,  

avaliação de atividade de doença pelo paciente e piores níveis de saúde mental. (LEEB, 2004; 

RANZOLIN et al., 2009; LAGE-HANSEN et al., 2016; CHAKR et al., 2017; SALAFFI et al., 

2018). Estudo brasileiro, realizado em 2009 no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, que 

avaliou 270 pacientes com AR, observou que 13,4% apresentavam diagnóstico de fibromialgia 

associado e, nesses pacientes, foram observados piores índices de DAS 28, HAQ e  SF-36.  

(RANZOLIN et al., 2009; POLLARD et al., 2010). De forma semelhante, uma coorte 

norueguesa, que avaliou mais de 600 pacientes com fibromialgia e artrite reumatoide de 1999 
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a 2009, observou, também, que a fibromialgia, presente em até 30% dos pacientes com AR, ao 

final de 10 anos, foi preditora de maiores escores de RADAI e RAPID3 (questionários cujas 

variáveis estão mais relacionadas à avaliação de dor), assim como maiores níveis de atividade 

da AR, podendo inferir, inclusive naqueles pacientes que não atingiam remissão, a possibilidade 

de fibromialgia associada. (PROVAN et al., 2019) 

A maior prevalência da fibromialgia em pacientes com AR, superior à da população 

geral, que é em torno de 2%, também pode sugerir um possível gatilho  do processo inflamatório 

para a cronicidade da percepção dolorosa. Mecanismos de sensibilização central também estão 

envolvidos no contexto inflamatório da AR e podem influenciar os índices de atividade de 

doença.(LEE et al., 2013) Um estudo americano publicado em 2018 tentou estimar o impacto 

da sensibilização de dor na avaliação de atividade de doença submetendo 139 pacientes com 

AR em atividade e sem associação com fibromialgia a testes quantitativos sensoriais, incluindo 

limiar de dor à pressão em vários sítios para avaliação de sensibilização central e modulação 

condicionada de dor para testagem das vias inibitórias descendentes. A atividade de doença foi 

mensurada pelo CDAI, sendo observado associação de menor limiar de dor, ou seja, maior 

sensibilização central, com maiores escores de CDAI, maior contagem de articulações 

dolorosas e maior pontuação de dor pelo paciente. Em contrapartida, a modulação condicionada 

foi associada apenas à contagem de articulações dolorosas.  (LEE et al., 2018) Dessa forma, 

não somente a fibromialgia pode ser gatilho para sensibilização central, como também a AR 

pode levar a esse processo, sendo igualmente importante o tratamento dos mecanismos 

inflamatórios e não inflamatórios de forma concomitante. (LEEB, 2004; LEE et al., 2018) 

Em relação aos fatores de risco que podem estar associados a maior atividade de doença, 

por ser tabagismo o fator de risco ambiental mais importante para o desenvolvimento de AR, 

responsável pelo aumento do risco em 1,5 a 2 vezes, tanto em homens quanto em mulheres, 

assim como pior resposta ao tratamento e progressão radiográfica, esperava-se encontrar 

associação com atividade de doença. (MANFREDSDOTTIR et al., 2006; SUGIYAMA et al., 

2010; SAEVARSDOTTIR et al., 2015)  No entanto, essa associação foi observada apenas pelo 

SDAI. Os resultados dos estudos são conflitantes, alguns correlacionam tabagismo ativo à 

maior atividade em alguns índices, porém sem observar relação com cessação ou uso prévio, 

enquanto outros apontam maior risco relacionado à carga tabágica e ao tempo, sendo necessária 

melhor investigação, por ser um fator de risco modificável. (OLIVEIRA et al., 2008; FISHER 

et al., 2012; GREENBERG et al., 2013a; DEANE et al., 2017) A ausência de correlação 

relevante na análise atual pode ser justificada pela baixa taxa de fumantes, representada 
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somente por 11% dos pacientes, enquanto mais de 60% nunca fumaram (60,5%), prevalência 

de fumantes inferior à observada mundialmente (25-33%). (DA ROCHA CASTELAR-

PINHEIRO et al., 2018) 

Tabagismo ativo e ex-tabagismo foram associados a maiores títulos de fator reumatoide. 

No entanto, ao contrário do que se esperava, não foi encontrada associação com anti-CCP. O 

baixo índice de fumantes e o fato de metade da amostra não ter realizado o exame podem ter 

contribuído para a ausência de resultados relevantes. Um recente estudo britânico publicado 

por Murphy et al avaliou a importância de autoanticorpos fortemente positivos em relação ao 

tabagismo e ao epítopo compartilhado e observou que ambos, não somente o tabagismo 

isoladamente, estão associados ao maior risco de  anti-CCP naqueles pacientes positivos para 

fator reumatoide. Houve relação direta entre carga tabágica (>20 anos-maço) e fator reumatoide 

e, consequentemente, anti-CCP. O mesmo não foi observado quando os pacientes eram fator 

reumatóide negativo. (MURPHY; MATTEY; HUTCHINSON, 2017) 

Apesar disso, tanto fator reumatóide quanto anti-CCP em altos títulos (acima de 3x o 

limite superior) foram associados à maior atividade de doença, condizentes com perfil mais 

grave e refratário de doença .(SINGH et al., 2015; SMOLEN et al., 2017b)  O fator reumatóide 

foi associado à maior atividade em todos os índices, enquanto anti-CCP foi associado apenas à 

maior atividade pelos  SDAI e CDAI.  

Ao contrário do que esperava para os pacientes do estudo, pelo prolongado tempo de 

doença, baixo nível socioeconômico e atraso para início de tratamento, o HAQ-DI evidenciou 

leve comprometimento funcional (mediana 0,875). Entretanto, mostrou correlação positiva com 

os índices e seu aumento foi associado à maior chance de manutenção da atividade de doença. 

Lee et al, em estudo publicado em 2017, que avaliou  290 pacientes com AR durante 2 anos, 

evidenciou HAQ como preditor de flare e fator de risco independente para remissão sustentada. 

(LEE et al., 2017) Reconhecidamente, piores níveis econômicos e atraso do tratamento são 

fatores independentes associados à maior disfunção, dano articular e atividade inflamatória.  

(MOLINA et al., 2015) A  maioria dos pacientes do estudo (76,7%) foi classificada em classes 

C,D e E  pelo CCEB, representadas por renda inferior a 700 dólares mensais. (DA ROCHA 

CASTELAR-PINHEIRO et al., 2018).  

No seguimento dos pacientes por 1 ano, percebeu-se uma tendência para alcance de 

remissão ou baixa atividade pelo DAS 28 PCR, SDAI e CDAI, estatisticamente significante, 

evidenciando seguimento adequado, mesmo considerando aspectos da realidade brasileira. Em 

todos os componentes dos índices houve redução após 6 e 12 meses, exceto nos componentes 
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subjetivos de dor dependentes do paciente. Ao final de 12 meses, mais de 60% mantinham 

baixos níveis de atividade de acordo com os índices.  

Apesar de perda de seguimento de aproximadamente 35%, os dados finais evidenciam 

queda em todos os componentes objetivos dos índices de atividade de doença, notando que 

apenas não houve redução importante nos componentes subjetivos de avaliação de dor do 

paciente (EVA-P e AGS). Entre os fatores que contribuíram para as perdas estão falta dos 

pacientes às consultas, abandono de tratamento e avaliações fora do intervalo do protocolo. 

Os ICADs não foram comparados com padrão-ouro de imagem (RM) para definição do 

melhor índice, assim como não foi utilizada a estratégia T2T, o que representa importante 

limitação da análise. Entretanto, como descrito anteriormente, diversos estudos têm 

demonstrado boa correlação entre os índices clínicos e métodos de imagem para avaliação de 

remissão. (HAMMER; TERSLEV, 2012; DALE et al., 2014; BARCZYŃSKA et al., 2015; 

PADOVANO et al., 2016; CAPORALI; SMOLEN, 2017b; D’AGOSTINO et al., 2017) Estudos 

como TASER e ARTIC  demonstraram  que a incorporação do US articular ao tratamento com 

meta não foi superior  à última para a avaliação de atividade de doença e decisões terapêuticas 

em pacientes com AR inicial. (DALE et al., 2016) O estudo IMAGINE-RA, também citado 

anteriormente, não demonstrou superioridade da imagem em relação à estratégia T2T 

isoladamente, ou seja, não houve aumento da taxa de remissão ou redução da progressão 

radiológica. (MØLLER-BISGAARD et al., 2019) O tratamento com meta, portanto, tem sido 

capaz de promover grande impacto em termos de remissão favorecendo, desta forma, o uso 

racional do US e RM, contribuindo para reduzir os custos. (DALE et al., 2016; ALETAHA; 

SMOLEN, 2019b; MØLLER-BISGAARD et al., 2019) 

Os dados da amostra do HC-FMRP-USP seguiram o padrão da análise multicêntrica. 

As características demográficas se assemelham, com predomínio do acometimento do sexo 

feminino, média de idade de acometimento e doença estabelecida.  

De acordo com a literatura, as manifestações extra-articulares variam de 17,8 a 40,9% 

dos pacientes. (PRETE et al., 2011; TURESSON, 2013) Neste estudo 23,3% dos pacientes 

apresentavam algum sintoma extra-articular e 28% foram observados na amostra do HC-

FMRP-USP. No entanto, essas manifestações podem ter sido subvalorizadas, uma vez que 

houve apenas registro da descrição de prontuários e, muitas vezes, manifestações como nódulos 

subcutâneos, por exemplo, não são registradas como diagnóstico secundário. Dentre os 22 

pacientes do sexo feminino que apresentavam anemia, duas não tinham registro de hemograma 

em avaliação inicial para confirmação, por isso não puderam ser classificadas ou ajustadas em 

relação ao VHS para categorização de doença. Dos 20 pacientes restantes, 2 pacientes que se 
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apresentavam com baixa atividade, após correção, foram classificados em remissão. Dos 12 

pacientes com atividade moderada, após correção, 7 pacientes passaram para remissão e 2 

pacientes para baixa atividade. Após ajuste final, pelo DAS 28-VHS, 55% dos pacientes 

estavam em remissão. Dessa forma, O DAS 28-VHS foi o índice com maior remissão, 

diferentemente do observado na análise multicêntrica, em que o DAS28-PCR apresentou maior 

taxa. Além disso, o método para detecção de VHS foi Wintrobe, variação de 0 a 100, o que 

pode ter contribuído para redução da média nesse escore. 

Em relação ao tratamento, ressalta-se a grande proporção de pacientes (85%) em uso de 

glicocorticoides, mesmo que em baixas doses (5 mg /dia) e também o uso elevado de biológicos 

(60%), mas com maior proporção de pacientes com baixos níveis de atividade. 

Aproximadamente um quarto (23%) dos pacientes apresentavam remissão pelos 4 índices, 15% 

dos pacientes estavam remissão pelo método Boolean e 43% foram classificados em baixos 

níveis de atividade de forma semelhante à amostra multicêntrica e dados da literatura. Mais de 

80% dos pacientes apresentavam autoanticorpos positivos e quase 50% tinham doença erosiva, 

caracterizando perfil de maior risco para atividade de doença. 

Todos os índices apresentaram boa correlação e concordância entre si. O SDAI e CDAI, 

assim como na análise multicêntrica, foram os índices com menor atividade residual e que  mais 

se aproximaram da remissão pelo método Boolean. Em relação aos pacientes com fibromialgia, 

todos os índices e componentes individuais  apresentaram maior mediana, exceto NAE e VHS. 

Não houve associação entre tabagismo e autoanticorpos com maior atividade de doença.  

A avaliação de imagem realizada pelo estudo não conseguiu demonstrar concordância 

entre US (power doppler positivo) e atividade de doença, podendo ser  justificada por tamanho 

amostral insuficiente, ausência de padronização do método, grande intervalo de tempo do 

exame e seleção dos pacientes. Não foi considerada avaliação de sinovite, apenas de power 

doppler de forma qualitativa, que também pode ter comprometido os resultados. O uso da 

ultrassonagrafia é bem definido e de grande importância  em pacientes com AR estabelecida 

em que há espessamento sinovial crônico em pacientes com AR inicial. Apesar disso, ainda não 

há consenso sobre sua padronização,  definição sobre o número de  articulações  que devem ser 

examinadas ou intervalo de tempo em que o exame deve ser solicitado. Alguns estudos sugerem 

sete articulações (punho dominante, segunda e terceira metacarpofalangeana, segunda 

interfalangeana proximal  e segunda e quinta metatarsofalangeanas unilaterais). (HAN et al., 

2016; RUBIN, 2019) Nas recomendações do EULAR/2016 para AR inicial, considerando o 
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tratamento com meta, a necessidade de US para todos os pacientes tem sido 

questionada.(CAPORALI; SMOLEN, 2017; D’AGOSTINO et al., 2017) 

 
5.1 Limitações 

 

O estudo multicêntrico teve como objetivo avaliar os pacientes portadores de AR no 

contexto de vida real, reconhecendo-se limitações socioeconômicas, curto período de avaliação, 

viés de seleção e perda de seguimento.  Os pacientes foram selecionados em centros terciários, 

ou seja, são pacientes de pior prognóstico, com doença mais agressiva e de longa data, 

refratários a vários tratamentos. A amostra não integrou a população do nordeste, assim como 

também não foi incluída  população assistida pelo serviço privado de saúde. (DA ROCHA 

CASTELAR-PINHEIRO et al., 2018) Os valores de VHS não foram ajustados pelo hematócrito 

e não foi possível padronização do método, sendo utilizados Westergren e Wintrobe para 

aferição, com valores de referência até 200 mm/1ª h e 100 mm/1ª h, respectivamente. Não houve 

padronização da técnica pelos centros, o que pode ter contribuído para valores atípicos e 

superestimação do DAS 28-VHS. Apesar de alta sensibilidade e baixa especificidade do VHS 

e influência de diversos fatores, neste estudo sexo e idade não foram considerados para 

determinar VHS. Os exames, PCR e VHS foram incluídos com intervalos de até 3 meses da 

avaliação clínica, também contribuindo para possíveis fatores de confusão. Em análise 

longitudinal, houve perda de seguimento superior a 20%, comprometendo os resultados. Os 

pacientes também não foram avaliados em relação à progressão radiológica e não houve 

comparação dos índices com métodos de imagem padrão-ouro. 

No entanto, o estudo observacional permite disponibilizar  grande banco de dados sobre 

os pacientes  portadores de AR, reconhecer e desenvolver estratégias que melhor se adaptem à 

realidade local. Em países subdesenvolvidos como Brasil, com restrições econômicas e 

culturais, a disponibilidade de índices de avaliação de atividade de doença com boa 

performance, como SDAI e CDAI, acessíveis e concordantes com métodos de referência, pode 

representar  boa estratégia de planejamento de saúde pública. 
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6. CONCLUSÕES  
 

Este é o primeiro estudo de coorte multicêntrico brasileiro com mais de 1000 pacientes 

com AR, acompanhados em serviços terciários do SUS, que mostrou a realidade do tratamento 

da AR no país. Os estudos já publicados geralmente consideravam amostra populacional de um 

único estado, com as características próprias da região. 

Considerando o objetivo principal do tratamento, a remissão foi encontrada em mais de 

50% dos pacientes em pelo menos um índice, enquanto somente 10,7% foram classificados por 

todos eles simultaneamente, resultado próximo àquele encontrado pelo método Boolean, que 

confirmou remissão em 12,4% dos pacientes. Doença em atividade foi encontrada em quase 

60% dos pacientes, chamando atenção para uma realidade distante dos dados internacionais, 

considerando o arsenal terapêutico e estratégia T2T. (ALETAHA; SMOLEN, 2019b) 

Os quatro índices avaliados apresentaram boa correlação e concordância entre si, 

principalmente SDAI e CDAI, com correlação superior a 0,9 e concordância de 0,8. Todos os 

índices apresentaram atividade residual em comparação aos critérios de remissão pelo método 

Boolean. O CDAI e SDAI apresentaram menor atividade residual quando comparados ao DAS 

28, com componentes objetivos mais alinhados à remissão pelo método Boolean. Componentes 

de avaliação de dor foram elevados em todos os índices, sugerindo sintomas residuais mesmo 

em critérios rigorosos de remissão. Ambos apresentaram elevadas sensibilidade e 

especificidade para caracterizar remissão quando comparados com o método Boolean. O CDAI 

pode ser aplicado em  99% dos pacientes na análise transversal, enquanto SDAI, DAS 28-VHS 

e DAS 28-PCR foram aplicados em 84%, 82% e 84%, respectivamente, colaborando para maior 

destaque do CDAI em alcance e qualidade, assim como simplicidade e baixo custo para 

seguimento na vida real.  

A fibromialgia foi presente em 13,7% dos pacientes e contribuiu para superestimar 

atividade de doença, principalmente através de componentes de dor. O fator reumatoide e anti-

CCP também foram relacionados à maior atividade de doença, O tabagismo foi associado a 

maior atividade de doença apenas pelo SDAI. A avaliação funcional pelo HAQ evidenciou leve 

comprometimento funcional dos pacientes e sua elevação se mostrou associada ao aumento dos 

níveis de atividade de doença.  

Ao final de um ano, os pacientes mantiveram taxa de baixa atividade e/ou remissão em 

torno de 50%, com tendência de aumento percentual, porém ainda com apresentação de 

atividade inflamatória elevada, expondo as limitações do contexto de vida real, nem sempre 
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alinhado à estratégia T2T e com escassa disponibilidade de recursos para seguimento no serviço 

público.  

Os resultados do centro HC-FMRP-USP mantiveram-se semelhantes aos do estudo 

multicêntrico. Os dados ultrassonográficos não foram suficientes para demonstrar impacto 

sobre a atividade de doença, visto não haver padronização do estudo para análise de US quanto 

a examinadores, grupos articulares e classificação de sinovite, além de grande intervalo de 

coleta e amostra insuficiente para estabelecer significância estatística. 

Dessa forma, é possível sugerir que, no contexto de vida real, ferramentas de avaliação 

de atividade de doença com melhor performance, qualidade e baixo custo, equiparáveis a 

métodos padrão-ouro, como SDAI e CDAI, sobressaem-se como boas estratégias de tratamento 

e planejamento de saúde publica. 
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ANEXOS  
 
ANEXO A - Aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa  
 



 
 

 
 

  

ANEXO B - Avaliação da capacidade de compreensão dos pacientes selecionados 
 

Avaliação da capacidade de compreensão 
 

Instruções: 

O entrevistador lerá calmamente a frase: “Os pacientes da reumatologia devem 

apresentar o cartão do hospital no balcão 9 para marcar a consulta de retorno ao 

ambulatório.”. Os pacientes deverão acompanhar a leitura visualizando o texto. Em seguida, 

a coordenadora regional perguntará se compreenderam o significado e pedirá para eles, com 

suas palavras, explicarem o que foi compreendido. 
 

Definições: 
• Ausência de dificuldade para compreender: capaz de reproduzir o significado 

correto da frase utilizando ou não as mesmas palavras.  

• Com dificuldade para compreender: apresenta dúvida quanto ao significado da 

frase ou descreve o conteúdo de forma incompleta ou com alguma discordância do 

sentido real.  

• Com muita dificuldade para compreender: não consegue relatar o que foi lido ou 

utiliza observações que não fazem sentido. 
 

Frase teste: 
Os pacientes da reumatologia devem apresentar o cartão do hospital no balcão 9 para 

marcar a consulta de retorno ao ambulatório. 
 
( ) ausência de dificuldade          ( ) com dificuldade          ( ) com muita dificuldade  

 

Somente participarão os pacientes classificados como ausência de dificuldade



 
 

 
 

ANEXO C -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

“Artrite Reumatoide na Vida Real no Brasil - Estudo Multicêntrico” 
 

Você está sendo convidado a participar como voluntário deste estudo. Este estudo 

está sendo desenvolvido para estimar as características demográficas, clínicas, terapêuticas, 

de qualidade de vida e capacidade física e laboral de pacientes brasileiros com artrite 

reumatoide. O objetivo é, futuramente, facilitar as decisões de profissionais do sistema de 

saúde sobre as melhores práticas para o tratamento da sua doença. Assim, espera-se obter 

uma qualidade de vida melhor. Você irá responder a algumas perguntas sobre a sua doença, 

seu tratamento, sua atividade física e de trabalho durante às suas consultas na Reumatologia 

que ocorrerem no período de hoje até 12 meses. A duração aproximada destas consultas é 

de 40 minutos. 

O estudo será feito no ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, toda quarta-feira, em horário de funcionamento do 

ambulatório (8h às 12 horas). Em caso de dúvida, o contato poderá ser feito com o Dr. Paulo 

Louzada Junior, neste mesmo endereço, ou pelos telefones (16) 3602 2717. A qualquer 

momento, você tem o direito de retirar o consentimento para participar deste estudo, sem 

prejuízo para o seu tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto. Não ocorrerá divulgação de nenhum dos nomes dos participantes e os resultados 

obtidos serão informados ao final do estudo. Também não haverá nenhuma forma de 

compensação ou despesa para os participantes. Os dados obtidos serão utilizados somente 

para esta pesquisa e não há benefícios, riscos ou prejuízos diretos para o participante. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Artrite Reumatoide na Vida Real no Brasil - 

Estudo Multicêntrico”. Eu discuti com o Dr. Paulo Louzada Junior ou investigador por ele 

designado 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. 

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. 
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Nome do paciente ou responsável legal: __________________________________________ 

Assinatura do paciente ou responsável legal: 

______________________________________ 

Data ........./........../......... 

Nome da testemunha: _______________________________________________________ 

Assinatura da testemunha: ____________________________________________________ 

Data ........./........../......... 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Nome do responsável pelo estudo: 

________________________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo: 

____________________________________________ 

Data ........./........../......... 

 

Se houver alguma dúvida quanto à parte ética do projeto, entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa, localizado no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto Campus Universitário s/n Monte Alegre  – Ribeirão Preto, SP, telefone: (16) 3602-2228 

ou pelo email: cep@hcrp.fmrp.usp.br



 
 

 
 

ANEXO D - Capacidade Funcional - Health Assessment Questionnaire-Disability Index 
– HAQ-DI 
 
Nesta seção, gostaríamos de saber como a sua doença afeta a sua capacidade de realizar 

suas atividades do dia-a-dia. Sinta-se à vontade para acrescentar qualquer comentário na 

parte de trás desta página. 

Por favor, marque com um X a resposta que melhor descreve sua capacidade em realizar as 

atividades do dia-a-dia. NA SEMANA QUE PASSOU: 

 Sem 

NENHUMA 

dificuldade 

Com 

ALGUMA 

dificuldade 

Com 

MUITA 

dificuldade 

Incapaz 

de 

fazer 

Vestir-se e arrumar-se     

Você foi capaz de:     

• Vestir-se, inclusive amarrar o 

cadarço do sapato e abotoar a 

roupa? _____ _____ _____ _____ 

• Lavar seu cabelo? _____ _____ _____ _____ 

Levantar-se     

Você foi capaz de:     

• Levantar-se de uma cadeira sem 

se apoiar? _____ _____ _____ _____ 

• Deitar-se e levantar-se da cama? _____ _____ _____ _____ 

Comer     

Você foi capaz de:     

• Cortar um pedaço de carne? _____ _____ _____ _____ 

• Levar uma xícara ou copo cheio 

até sua boca? _____ _____ _____ _____ 

• Abrir uma caixa de leite nova? _____ _____ _____ _____ 

Andar     

Você foi capaz de:     

• Andar fora de casa em lugar 

plano? _____ _____ _____ _____ 

• Subir cinco degraus? _____ _____ _____ _____ 
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Por favor, marque com um X os tipos de APOIOS OU APARELHOS que você geralmente usa para 

qualquer uma das atividades acima: 

____ Bengala 

____Aparelhos usados para se vestir (abotoador, gancho para 

puxar o   

         zíper, calçadeira comprida, etc.) 

____ Andador ____Utensílios de cozinha especiais ou feitos sob medida 

____ Muletas ____ Cadeiras especiais ou feitas sob medida 

____ Cadeira de rodas ____ Outros (descreva: _________________) 

 

 

Por favor, marque com um X as atividades para as quais você geralmente precisa de AJUDA DE 

OUTRA PESSOA: 

____ Vestir-se e arrumar-se ____ Comer 

____ Levantar-se ____ Andar 

 

 

Por favor, marque com um X a resposta que melhor descreve sua capacidade em realizar as 

atividades do dia-a-dia. NA SEMANA QUE PASSOU: 

 Sem 

NENHUMA 

dificuldade 

Com 

ALGUMA 

dificuldade 

Com 

MUITA 

dificuldade 

Incapaz 

de 

fazer 

Higiene     

Você foi capaz de:     

• Lavar e secar seu corpo? _____ _____ _____ _____ 

• Tomar um banho de banheira / 

chuveiro? _____ _____ _____ _____ 

• Sentar e levantar-se de um vaso 

sanitário? _____ _____ _____ _____ 

Alcançar objetos     

Você foi capaz de:     

• Alcançar e pegar um objeto de 

cerca de 2 quilos (por exemplo, _____ _____ _____ _____ 
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um saco de batatas) colocado 

acima da sua cabeça? 

• Curvar-se ou agachar-se para 

pegar roupas no chão? _____ _____ _____ _____ 

Pegar     

Você foi capaz de:     

• Abrir as portas de um carro? _____ _____ _____ _____ 

• Abrir potes que já tenham sido 

abertos? _____ _____ _____ _____ 

• Abrir e fechar torneiras? _____ _____ _____ _____ 

Atividades     

Você foi capaz de:     

• Ir ao banco e fazer compras? _____ _____ _____ _____ 

• Entrar e sair de um carro? _____ _____ _____ _____ 

• Fazer tarefas de casa (por 

exemplo, varrer e trabalhar no 

jardim?) _____ _____ _____ _____ 

 

Por favor, marque com um X os tipos de APOIOS OU APARELHOS que você geralmente 

usa para qualquer uma das atividades acima: 

____ Vaso sanitário mais alto ____Barra de apoio na banheira / no chuveiro 

____ Banco para tomar banho ____Aparelho com cabo longo para alcançar objetos 

____ Abridor de potes (para 

potes  

         que já tenham sido 

abertos) 

____ Objetos com cabo longo para o banheiro (por 

exemplo,   

         uma escova para o corpo) 

 ____ Outros (descreva: _________________) 
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ANEXO E – Resumo de Ficha Clínica Impressa  

 

DADOS CADASTRAIS  
NOME: ___________________________________________________________________________ 

REGISTRO HC: ____________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ____________________________________________________________ 

IDADE: ___________________________________________________________________________ 

GÊNERO: ________________________________________________________________________ 
COR/RAÇA: _______________________________________________________________________ 

ESTADO CIVIL: ____________________________________________________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 

TELEFONES:______________________________________________________________________ 

GRAU DE ESCOLARIDADE: __________________________________________________________ 

PROFISSÃO:  _____________________________________________________________________ 

SITUAÇÃO LABORAL:  ______________________________________________________________ 
CPF: _____________________________________________________________________________ 

SITUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

( ) SIM   ( ) NÃO 

MUDOU DE FUNÇÃO POR CAUSA DA DOENÇA ? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

RECEBE AUXÍLIO TRANSPORTE ? 

( ) SIM   ( ) NÃO 
TEM CUIDADOR ? 

( ) SIM   ( ) NÃO 

HÁBITOS DE VIDA  
TABAGISMO: ( ) SIM   ( ) NÃO  ( ) EX    TEMPO :        CARGA TABÁGICA: 

ETILISMO: ( ) SIM   ( ) NÃO  ( ) EX 

FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIOS:  

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS:  

Tempo de início dos sintomas ate diagnóstico : 
Tempo de sintomas ao início do primeiro DMARD: 

Tipo do primeiro atendimento médico : ()público  () privado 

Local do primeiro atendimento : ( ) PSF  ( )consultório  () PA  

Especialidade do primeiro médico :  

Especialidade do médico que fez diagnóstico: 

Ordem em que o reumatologista foi consultado: 

Erosões : () sim () não  

Compareceu a última consulta marcada? () sim () não 
Coletou exames ? : () sim () não 
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Usou os medicamentos conforme prescrito?  () sim () não 

NOS ULTIMOS MESES VOCÊ APRESENTOU: 

1- Uma cirurgia? 

2- Uma internação hospitalar? 

3- Um novo acidente, trauma ou doença? 

4- Um novo sintoma importante? 

5- Algum efeito colateral devido à medicação? 
6- Alteração no estado civil? 

7- Alteração profissional ou aposentadoria? 

QUANTAS INFECÇÕES SERIAS VOCÊ TEVE DESDE A ÚLTIMA CONSULTA (e.g. tratamento em 

hospital e/ou antibiótico intravenoso)? 

Tipos de infecções : 
- Pele 

- Osso  

- Ap. Repiratorio 

 

EXAMES : FAN:_______ ANTI-RO: ________ ANTI-LA:_________FR:_________ CCP:_________ 

CRITÉRIOS DE DOENÇA ( ACR/1987 OU ACR/EULAR/2010):   

CLASSE FUNCIONAL  ( STEINBROCKER):  

1- PRESENÇA DE MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES:__________________________ 
2- COMORBIDADES: ___________________________________________________________ 

3- CIRURGIAS ORTOPÉDICAS: __________________________________________________ 

4- MEDICAÇÕES PRÉVIAS( AINES/CORTICOIDES/MMCDs/ MMCDb) : 

Medicação/ início /término/ interrupção/ motivo  

5- INFILTRACOES INTRA-ARTICULARES: _________________________________________ 

6- FATOR REUMATOIDE: ______________ANTI-CCP: _______________________________ 

7- RADIOLOGIA : EROSÕES :  ( ) SIM     ( ) NÃO  

8- SINAIS VITAIS :    PA:________      PESO:_______    ALTURA : ________  FC:  __________ 
9- MEDICAÇÕES EM USO ATUAL: ________________________________________________ 

10- VHS: ___________  PCR: _______________ 

11- CONTAGEM ARTICULAR : NAE46: ____________     NAD46: __________ 

12- AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOENÇA PELO MÉDICO:__________________________ 

13- PACIENTE: EVA DE DOR :________  EVA DE ESTADO GERAL DE SAÚDE:____________ 

EVA DE ATIVIDADE DE DOENÇAS NOS ÚLTIMOS 6 MESES E ATUAL:  _______________ 

EVA DE FADIGA: ________  EVA DE RIGIDEZ MATINAL : ___________ 
CONTAGEM ARTICULAR DO PACIENTE :________________________________________ 

14- DAS 28 PCR:________________________________________________________________ 

DAS 28 VHS:  _______________________________________________________________ 

CDAI:  _____________________________________________________________________ 
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SDAI:  _____________________________________________________________________ 

RADAI:  _______________________________________________________________ 

 

CONSULTA EVOLUTIVA ( 2)  
1- ESTADO LABORAL: _________________________________________________________ 

2- INFILTRAÇÕES INTRA-ARTICULARES: _________________________________________ 

3- AVALIAÇÃO FUNCIONAL (ANEXO): ____________________________________________ 

4- SINAIS VITAIS :   PA:_______      PESO:_______     ALTURA :________  FC________ 

5- MEDICAÇÕES EM USO ATUAL: ________________________________________________ 

6- VHS: ___________    PCR: ______________ 
7- CONTAGEM ARTICULAR : NAE 46: ____________     NAD 46: __________ 

8- AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOENÇA PELO MÉDICO:___________________________ 

9- PACIENTE: EVA DE DOR :_____________   EVA DE ESTADO GERAL DE SAÚDE:_______ 

EVA DE ATIVIDADE DE DOENÇAS NOS ÚLTIMOS 6 MESES E ATUAL : _______________ 

EVA DE FADIGA: ________  EVA DE RIGIDEZ MATINAL : ___________________________ 

CONTAGEM ARTICULAR DO PACIENTE :________________________________________ 

10- DAS 28 PCR: _______________________________________________________________ 

DAS 28 VHS: _______________________________________________________________ 
CDAI: _____________________________________________________________________ 

SDAI: _____________________________________________________________________ 

RADAI:______________________________________________________________ 

 

CONSULTA FINAL  
1- CLASSE FUNCIONAL( STEINBROCKER) : ________________________________________ 

2- NOVAS MANIFESTAÇÕES ARTICULARES: _______________________________________ 

3- COMORBIDADES: ___________________________________________________________ 

4- CIRURGIAS ORTOPÉDICAS:___________________________________________________ 

5- AVALIAÇÃO FUNCIONAL  

6- SINAIS VITAIS :    PA:________      PESO:_______     ALTURA : ________  FC:  _______ 

7- MEDICAÇÕES EM USO ATUAL:  
8- VHS: ___________    PCR: ______________ 

9- CONTAGEM ARTICULAR : NAE 46: ____________     NAD 46: __________ 

10- AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOENÇA PELO MÉDICO:___________________________ 

11- PACIENTE: EVA DE DOR :_____________   EVA DE ESTADO GERAL DE SAÚDE: ______ 

EVA DE ATIVIDADE DE DOENÇAS NOS ÚLTIMOS 6 MESES E ATUAL : _______________ 

EVA DE FADIGA: ________  EVA DE RIGIDEZ MATINAL : ___________________________ 

CONTAGEM ARTICULAR DO PACIENTE_________________________________________ 

11- DAS 28 PCR: _______________________________________________________________ 
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DAS 28 VHS: _______________________________________________________________ 

CDAI:  _____________________________________________________________________ 

SDAI: _____________________________________________________________________ 

RADAI:______________________________________________________________ 

 


