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Resumo 2 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença crônica com envolvimento inflamatório sistêmico e que pode levar a 

manifestações extra-articulares. A AR pode afetar diretamente o miocárdio sem manifestação clínica típica e os mecanismos subjacentes de dano 

cardíaco permanecem incertos. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar se a concentração de vitamina D, a atividade da doença, o uso de 

agentes biológicos e a duração da doença estão associados à remodelação cardíaca em pacientes com AR. 

Avaliamos 93 pacientes com AR, seguidos pelo Serviço de Reumatologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, de 2014 a 

2016. Foram registrados dados clínicos, incluindo informações demográficas, comorbidades, duração da doença e tipo de tratamento. As 

concentrações séricas de vitamina D e proteína C reativa (PCR) foram medidas, o índice de atividade da doença (DAS28) foi calculado e o estudo 

ecocardiográfico transtorácico foi realizado. Os dados foram apresentados em média ± DP ou mediana (P25-P75). A regressão logística uni e 

multivariada foi realizada para avaliar fatores (concentração de vitamina D, atividade da doença e tipo de tratamento) associados à remodelação 

cardíaca avaliada por alteração da geometria cardíaca, aumento do espessura relativa da parede, do índice de massa do ventrículo esquerdo, do 

átrio esquerdo e disfunção diastólica e sistólica. A regressão multivariada foi ajustada por fatores que poderiam potencialmente influenciar a 

remodelação cardíaca, como hipertensão, tabagismo, idade, sexo e duração da doença. Para avaliar a influência do tratamento com drogas anti-

fator de necrose tumoral (anti-TNF) na remodelação cardíaca, foram selecionados apenas pacientes em uso de metotrexate (MTX), que estavam 

(MTX-antiTNF) ou não (MTX) em uso de anti-TNF. Esses dois grupos foram comparados com teste t de Student, Man Whitney ou Qui 

quadrado. Foi considerado nível de significância com P <0,05.  

A maioria dos pacientes era do sexo feminino, hipertensão arterial estava presente em 44% dos mesmos e 25% eram 

tabagistas. A atividade da doença avaliada pelo DAS28 foi de 2,75 ± 0,94, a duração média da doença foi de 96 meses (60-180 meses) e 50% foram 

tratados com agentes biológicos. A hipertensão é um fator independente associado com a remodelação cardíaca (OR: 9,28; 95% / IC: 2,93-29,3; 

p< 0,001). O tratamento com agente biológico, especialmente anti-TNF, protege da hipertrofia cardíaca (OR: 0,32;  95% / IC:0,11-0,90; p= 0, 03) 

e a vitamina D protege da disfunção diastólica (OR:0.93; IC: 95% 0.87-0.99; P=0.03). Todos esses modelos foram ajustados por idade, sexo, 

hipertensão, tabagismo, DAS 28 e duração da doença. 

Considerando que a remodelação cardíaca prematura assintomática aumenta os riscos de disfunção miocárdica, 

insuficiência cardíaca e mortalidade, é relevante realizar estudo ecocardiográfico em pacientes com artrite reumatoide, especialmente em 

hipertensos, deficientes em vitamina D e doentes não tratados com agentes biológicos. 

Palavras-chave:  artrite reumatoide; remodelação cardíaca, padrões de geometria, vitamina D, agentes biológicos. 
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Algumas revistas internacionais exigem exclusividade, inclusive para a publicação do abstract. Portanto, esse não será disponibilizado para o 

repositório. 

Key words:  rheumatoid arthritis; cardiac remodeling, geometry pattern, vitamin D, biological agents. 
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I.I  Artrite reumatoide e inflamação

Artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune crônica que acomete não apenas articulações, mas também 

outros órgãos e sistemas. É caracterizada por poliartrite inflamatória simétrica, com proliferação da sinóvia e edema de múltiplas articulações, 

particularmente das pequenas articulações das mãos e pés. A maioria dos pacientes apresenta rigidez matinal articular maior que uma hora.  

A prevalência da doença é de cerca de 1% da população geral, com incidência anual de 30 casos para cada 100.000 

indivíduos, afetando todas as raças em qualquer faixa etária. Acomete mais o sexo feminino, em uma proporção de duas a três mulheres para cada 

homem.  

É uma doença de etiologia desconhecida, em que a interação entre a predisposição genética, fatores ambientais e 

mecanismos imunoinflamatórios é considerada o gatilho responsável pelo início da doença. (1,2) 

Ocorre migração de células sanguíneas e de mediadores inflamatórios para o interior das articulações, resultando em 

hiperplasia sinovial e das células linfoides. Pannus é a designação do tecido inflamatório neoformado, a partir da membrana sinovial de uma 

articulação. Esse tecido vai crescer sobre a cartilagem articular, revestindo-a e ligando-se a ela de tal forma que não é possível ser destacada. Além 

da invasão de toda a articulação, o pannus também invade outros tecidos, como ligamentos, tendões e ossos. As erosões ósseas são um processo 

irreversível que ocorre precocemente na AR. 

A lesão articular erosiva tem início precoce e está bem documentada na artrite reumatoide, e a sua progressão acontece ao 

longo da evolução da doença, podendo levar à deformidade e incapacidade funcional, com perda da mobilidade. (3)  

Mais de um terço dos pacientes podem se tornar incapazes para o trabalho devido à doença, 80% dos pacientes 

permanecem trabalhando nos primeiros 2 anos da doença e 68% deles após 5 anos de evolução. A expectativa de vida diminui em 3 a 5 anos, 

especialmente naqueles pacientes com manifestações extra-articulares. (4) 

O envolvimento sistêmico está presente em aproximadamente 40% dos pacientes e aparece em algum momento do curso 

da doença. Inclui sintomas constitucionais, como fadiga, perda de peso e manifestações relacionadas aos órgãos acometidos. Essas manifestações 

extra-articulares quando presentes relacionam-se a um pior prognóstico. O processo inflamatório sistêmico é o maior preditor de mortalidade nos 

pacientes com AR. Algumas das manifestações da doença extra-articular como a vasculite, pericardite, pleurite, amiloidose e a síndrome de Felty 

estão associadas com diminuição da expectativa de vida desses pacientes quando comparado com os pacientes que tem AR, mas sem doença 

sistêmica. (5–9)  

A manifestação articular na AR é caracterizada por sinovite poliarticular, como consequência do processo inflamatório 

celular e molecular que leva à dor, calor local, hiperemia e edema, devido ao espessamento das células sinoviais e aumento do líquido articular 

associado a limitação funcional e rigidez das articulações. Inicialmente eram esses sinais e sintomas usados para refletir atividade da doença, como 

seria a evolução da mesma, e ainda serviam para acompanhar os pacientes na prática clínica.  

Atualmente, utilizamos também índices compostos de atividade da doença (ICADs), que são métricas que usam a 

contagem de articulações com dor e com edema com o propósito principal de uma avaliação mais adequada da atividade inflamatória. No início 

da década de 90 foi proposto um índice para medida de atividade da AR na prática clínica chamado Disease Activity Score (DAS), que leva em 

consideração o número de juntas dolorosas e edemaciadas, velocidade de hemossedimentação (VHS) e/ou avaliação global de saúde ou da 

atividade da doença feita pelo paciente. Essa contagem originalmente usa o índice articular de Ritchie (26 regiões articulares) para avaliar o 

número de juntas dolorosas e 44 articulações para avaliar juntas edemaciadas. O DAS28 proposto, posteriormente, passou a usar somente 28 

articulações para contagem das juntas edemaciadas e dolorosas e permitiu o uso opcional da proteína C reativa (PCR) como marcador 

inflamatório em vez da VHS. As articulações incluídas são ombros, cotovelos, punhos, articulações metacarpofalangeanas, interfalangeanas 
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proximais e os joelhos. Desde então, o DAS28 passou a ser a medida mais usada para avaliação da atividade inflamatória, tanto nos ensaios 

clínicos quanto na prática clínica diária. (10) 

Um grande avanço foi o reconhecimento de que o diagnóstico precoce e tratamento agressivo desde o início da doença 

melhora substancialmente o resultado final. Dessa forma, o Cólegio Americano de Reumatologia (ACR) e a Liga Européia contra o Reumatismo 

(EULAR) em 2010 atualizaram os critérios de classificação da AR, reconhecendo que os critérios anteriores de 1987 eram insuficientes para 

diferenciar os diferentes tipos de pacientes, e que classificavam apenas pacientes com doença avançada, portanto levando ao atraso de diagnóstico 

e tratamento daqueles com doença inicial. (4) Incluíam características menos frequentes na AR de início recente, como alterações radiográficas 

(erosões) e nódulos reumatoides, sendo considerados subótimos para a identificação de indivíduos com AR inicial (sensibilidade de 40%-90% e 

especificidade de 50%-90%). (11) 

O desenvolvimento dos novos critérios foi baseado em coortes de pacientes com artrite precoce e requerem pelo menos 

uma única articulação clinicamente inchada como critério de entrada na ausência de outras doenças que explicam os sintomas clínicos. Também 

permitem uma avaliação da extensão do comprometimento articular (articulações sensíveis ou articulações positivas por ultrassom ou ressonância 

magnética podem ser classificadas como articulações ativas, assim como articulações clinicamente inchadas). As características adicionais são 

marcadores sorológicos (fator reumatóide  e anticorpo antipeptídeo citrunlinado cíclico), longa duração dos sintomas (≥ 6 semanas) e marcadores 

laboratoriais de inflamação sistêmica (VHS e/ou PCR). Um score ≥ 6 classifica o paciente como tendo artrite reumatóide. Lembrando que os 

novos critérios de 2010 não são diagnósticos, mas classificatórios. Foram validados em muitos contextos e com uma sensibilidade 21% maior do 

que os critérios anteriores, ao custo de 16% menor especificidade. (12) 

A inflamação é o principal alvo terapêutico por estar relacionada com os sintomas clínicos, as lesões articulares, 

incapacidades e comorbidades. O rápido controle da inflamação pode ajudar no tratamento de grande parte dos pacientes com AR, evitando a 

progressão da doença, melhorando o prognóstico, com a redução da necessidade de cirurgias ortopédicas, preservação da capacidade de trabalho e 

melhora da qualidade de vida e bem estar dos pacientes. (13) 

O tratamento da artrite reumatóide requer uma abordagem estratégica regular da atividade da doença, realizando 

adaptações terapêuticas ou alterações de fármacos dentro de um período de tempo estabelecido. Essa estratégia busca a diminuição da atividade da 

doença ou sua remissão, significando a ausência de sinais e sintomas de atividade de doença inflamatória, abordagem conhecida como “treat to 

target”. (14) 

Esse tratamento deve ser feito através do uso de drogas modificadoras do curso da doença (DMARDs), com o intuito de 

diminuir a inflamação e, por definição, esses medicamentos devem reduzir a progressão do dano estrutural. Essas drogas são divididas em dois 

grupos: as drogas sintéticas e os agentes biológicos. Os anti-inflamatórios não hormonais e analgésicos agem como medicamentos sintomáticos. 

Essas são também as medicações para controle das manifestações sistêmicas. Os agentes biológicos com ação antifator de necrose tumoral α

(anti-TNFα), terapias depletoras de células B, bloqueio da coestimulação dos linfócitos T, inibidores do receptor de interleucina 6 (IL-6) ou

outros agentes imunomoduladores específicos, são particularmente úteis para o tratamento das manifestações articulares e extra-articulares. 

(11,12,15) 

A utilização das drogas modificadoras do curso da doença (DMARDs), em particular o metotrexate, como droga padrão 

ouro, associada ou não aos demais DMARDs sintéticos e/ou biológicos, têm aprimorado dramaticamente o sucesso do tratamento da AR. (16)  A 

adição de glicocorticóides em baixas doses aos DMARD convencionais maximizam os efeitos clínicos, funcionais e estruturais. (11,12,17,18)  

Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas lesões que acompanham a AR são multifatoriais, contando com a 

participação de mediadores inflamatórios, estresse oxidativo, micronutrientes, etc. (19) A patogênese da sinovite e erosões vem de vias 

independentes envolvendo a imunidade inata e adaptativa resultando na indução final do dano articular. (15) 
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O início da inflamação e de sua resposta imune parece acontecer na membrana sinovial, aonde acontece neovascularização 

e o aparecimento de linfócitos e leucócitos polimorfo nucleares. O TNF-α e a IL-1 são as principais citocinas liberadas pelos macrófagos na

articulação desses pacientes. E a partir dessas, estimulam também a produção de interleucina-6 e interleucina-17. Dessa maneira, o aumento de 

citocinas e as enzimas destroem a cartilagem e levam a expressão de receptor ativador do ligante do Nfκβ (RANKL) que está relacionado à

destruição óssea nos pacientes portadores desta doença. (17,18) 

Outros estudos evidenciaram que pacientes com AR apresentam elevação de estresse oxidativo observado por maior 

peroxidação lipídica e menores níveis de enzimas antioxidantes como superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. (20)  

Recentemente observou-se que existe associação entre aumento de estresse oxidativo e inflamação, gerando maior atividade 

da doença. (19) 
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