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RESUMO 

 

Introdução: A presença dos anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP) 

constitui importante ferramenta diagnóstica e prognóstica da artrite reumatoide (AR). De 

forma adicional, tem sido investigada sua relação com a atividade de doença e capacidade 

funcional. Objetivos: Estudar a relação entre a presença do anti-CCP e os índices de 

atividade da doença, de capacidade funcional e de dano estrutural, medido através de 

radiografia convencional (RC) e de ressonância magnética (RM), em um grupo de 

brasileiros com AR estabelecida. Métodos: Estudo transversal com pacientes com 

diagnóstico de AR, com um a 10 anos de início dos sintomas. Os participantes foram 

submetidos à avaliação clínica com pesquisa do anti-CCP. A atividade de doença foi 

avaliada através do índice de atividade clínica de doença (CDAI, do inglês, Clinical Disease 

Activity Index) e a capacidade funcional através do questionário de avaliação de saúde 

(HAQ, do inglês, Health Assessment Questionnaire). A análise da RC de mãos e punhos foi 

feita pelo índice de Sharp modificado por van der Heijde (SmvH) e a leitura da RM da mão 

dominante foi feita pelo Sistema de Pontuação de Imagem por Ressonância Magnética na 

Artrite Reumatoide (RAMRIS, do inglês, Rheumatoid Arthritis Magnetic Resonance Image 

Scoring). Resultados: Foram avaliados 56 pacientes, com mediana e intervalo interquartil 

(IIq) de idade de 55 (47,5-60) anos, sendo 50 (89,3%) do sexo feminino, 37 (66,1%) anti-

CCP positivos e 25 (44,7%) tabagistas ou ex-tabagistas. O valor da mediana (IIq) do tempo 

entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 0 (0-1). As medianas (IIq) do CDAI e do 

HAQ foram de 14,75 (5,42-24,97) e 1,06 (0,28-1,75), respectivamente. Vinte e três 

pacientes (41%) estavam em remissão ou em baixa atividade de doença. A avaliação de 

imagem mostrou mediana (IIq) do SmvH de 2 (0-8) e do RAMRIS de 15 (7-35). Não houve 

associação do anti-CCP com o CDAI, com o HAQ e com os escores de dano articular de 

SmvH e de RAMRIS. Conclusão:  Não foi possível estabelecer associação do anti-CCP 

com a gravidade da doença, medida pelos índices de atividade de doença, de capacidade 

funcional e o dano estrutural, mesmo através da RM. Questiona-se, com esses resultados, 

uma menor influência do anti-CCP no prognóstico de pacientes com doença mais favorável. 

Até o momento, não podemos corroborar a indicação para a pesquisa do anti-CCP como 

uma ferramenta prognóstica em AR estabelecida. 

Palavras chave: Anti-CCP, atividade de doença, capacidade funcional e dano estrutural. 

 

  



ABSTRACT 

 

Introduction: The presence of anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) is an important 

diagnostic and prognostic tool for rheumatoid arthritis (RA). The relation between disease 

activity and functional capacity was also studied.  Objectives: To evaluate the relation 

between the presence of anti-CCP and indices of disease activity, functional capacity and 

structural damage indices, as measured by means of conventional radiography (CR) and 

magnetic resonance imaging (MRI) in a group of Brazilians with established RA. Methods: 

A cross-sectional study was carried out on patients diagnosed with RA and with one to ten 

years of symptons. The participants underwent clinical examination and were given the anti-

CCP test. Disease activity was measured by the Clinical Disease Activity Index (CDAI), 

and functional capacity was estimated by the Healthy Assessment Questionnaire (HAQ). 

The CR analysis of the hands was carried out by the Sharp index modified by van der Heijde 

(SmvH) and the MRI analysis of the dominant hand by the Rheumatoid Arthritis Magnetic 

Image Scoring (RAMRIS). Results: Fifty-six patients were evaluated. Their median and 

interquartile interval (IIq) age was 55 (47.5-60) years, with women comprising 89.3% of 

the participants. Thirty-seven (66.1%) patients were anti-CCP positive and twenty-five 

(44.7%) were smokers or ex-smokers. The median (IIq) of the interval between inception 

of the symptoms and diagnosis was 0 (0-1). The medians (IIq) CDAI and HAQ were 14.75 

(5.42-24.97) and 1.06 (0.28-1.75), respectively. Forty-one percent were in remission or had 

low disease activity. Image evaluation found a SmvH median (IIq) of 2 (0-8) and a RAMRIS 

median (IIq) of 15 (7-35). No association was found between the anti-CCP and the CDAI, 

HAQ or with the damage scores SmvH and RAMRIS. Conclusion: Our results did not 

establish any relation between the anti-CCP and the disease severity, measured by disease 

activity, functional capacity and joint damage indices, even when analyzed by MRI. Early 

diagnosis and appropriate response to therapeutic intervention could have contributed to the 

formation of a group of persons with less severe and less erosive disease. With these results, 

a lower influence of anti-CCP on the prognosis of patients with more favorable disease 

profile was raised. At the present moment we cannot recommend the anti-CCP as a 

prognostic tool in established RA. 

Key-words: Anti-CCP, Disease Activity, Functional Capacity, Structural Damage. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 EPIDEMIOLOGIA E IMPACTO DA ARTRITE REUMATOIDE 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica, crônica, progressiva, de origem 

autoimune e de etiologia desconhecida. Tem como sítio anatômico primário a membrana 

sinovial das articulações periféricas, com maior frequência de envolvimento das mãos e pés. É 

uma doença que pode evoluir para importante destruição óssea e cartilaginosa, levando à perda 

definitiva da função articular.1-4 Apesar de apropriadamente classificada como uma doença 

articular, a possibilidade de ocorrência das diversas manifestações sistêmicas demonstra que a 

AR poderia ser denominada síndrome reumatoide. 

Trata-se da artrite inflamatória mais frequente, com prevalência de 0,5 a 1,0%, na população 

mundial adulta. Ocorre em todos os grupos étnicos, sendo duas a quatro vezes mais frequente 

no sexo feminino. Embora possa acometer todas as faixas etárias, sua prevalência aumenta com 

a idade, manifestando-se sobretudo nos pacientes entre a quarta e sexta décadas de vida.1-7 

No Brasil, um estudo de 2004, realizado em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, mostrou 

uma prevalência de 0,46%.8 Este resultado está de acordo com estudo multicêntrico de 1993, 

realizado com amostras populacionais das macrorregiões do país, que mostrou prevalência de 

0,2% a 1,0%.9 Dessa forma, estima-se que até um milhão e trezentas mil pessoas possam ser 

acometidas pela AR no Brasil.3 

Com a progressão da doença, caso o diagnóstico não seja feito precocemente e o tratamento 

não determine melhora clínica, os pacientes podem evoluir com algum grau de incapacidade 

física. Nos casos mais graves, os indivíduos acometidos podem apresentar importante limitação 

funcional, com comprometimento da capacidade laboral e da qualidade de vida, representando 

significativo impacto econômico e social.1-4,10-12 

Os pacientes com AR avançada, além de deformidade irreversível e de limitação funcional, 

apresentam também menor sobrevida, o que confirma a gravidade da doença.2 Os indivíduos 

acometidos pela doença têm sobrevida, a cada idade, menor do que aquela da população geral, 

com razão de mortalidade padronizada de aproximadamente dois. Vários estudos têm mostrado 

que esse aumento na mortalidade se deve principalmente às doenças cardiovasculares.13 Sabe-

se que o risco cardiovascular permanece elevado, mesmo após os ajustes para os riscos 

tradicionais, como hipertensão arterial, dislipidemia, tabagismo e diabetes mellitus.14-23 

 Com a recente introdução dos agentes biológicos no arsenal das drogas antirreumáticas, foi 

possível obter melhor controle da doença, com redução da atividade inflamatória e do dano 

articular, porém houve um aumento importante dos custos assistenciais diretos. Além da doença 
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acometer os pacientes em idade produtiva e poder determinar a perda da capacidade para o 

trabalho, o resultado da doença também envolve o aumento dos custos indiretos. Sendo assim, 

tanto o seu adequado manejo, quanto o uso das novas drogas biológicas, devem ser 

incorporados às análises farmacoecônomicas da AR.1 Uma revisão sistemática de 2010, que 

avaliou os aspectos econômicos das recomendações da Liga Europeia contra o Reumatismo 

(EULAR, do inglês, The European League Against Rheumatism) sobre o manejo da AR, 

indicou que o tratamento escalonado intensivo foi custo efetivo, mesmo com a introdução dos 

fármacos biológicos.24 

No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento, os gastos relacionados à AR são 

elevados e os recursos financeiros para a saúde são menos robustos. Portanto, é de extrema 

importância a realização de estudos que avaliem os custos e a alocação destes recursos para o 

diagnóstico e o tratamento da doença, adaptados à nossa realidade.1,3,25,26 

1.2 ETIOPATOGÊNESE DA ARTRITE REUMATOIDE 

A etiologia da AR ainda permanece desconhecida, mas a literatura sugere que uma combinação 

de fatores genéticos e ambientais estejam envolvidos. O conhecimento dos mecanismos 

fisiopatológicos da doença, incluindo o estudo do sistema imune inato e adaptativo, tem obtido 

maior progresso. Os fatores genéticos parecem contribuir com até 60% da susceptibilidade para 

AR. Estudos entre gêmeos monozigóticos mostraram concordância entre 15% e 30%.27,28 

Apesar do papel da hereditariedade não estar completamente compreendido, sabe-se que o fator 

de risco predominante está ligado aos antígenos leucocitários humanos (HLA, do inglês, human 

leukocyte antigen).29 Evidências indicam a participação do complexo maior de 

histocompatibilidade da classe II (MHC-II, do inglês, major histocompatibility complex class 

II) na susceptibilidade à AR positiva para o fator reumatoide (FR) ou para os anticorpos 

antipeptídeos/antiproteínas citrulinados (ACPA, do inglês, anti-citrullinated peptide 

antibodies), particularmente as moléculas codificadas pelos genes HLA-DRB1.29,30 Os alelos 

DRB1 que conferem susceptibilidade à AR incluem o DRB1*0101, DRB1*0401, DRB1*0404, 

DRB1*0405, DRB1*0408, DRB1*1001 e DRB1*1402. Estes alelos compartilham uma 

sequência de nucleotídeos que codificam resíduos de aminoácidos da posição 70 a 74 da terceira 

região de hipervariabilidade da cadeia β1 do HLA-DR. Esta sequência tem sido chamada de 

epítopo compartilhado (EC). A sequência QKRAA (onde Q é glutamina, K é lisina, R é arginina 

e A é alanina) é observada no alelo DRB1*0401 e a sequência QRRAA é encontrada nos alelos 

DRB1*0101, *0404, *0405, *0408 e *1401. Estes resíduos têm carga positiva e formam a 

quarta bolsa de ancoragem (P4, do inglês, pocket four) do HLA, constituindo uma parte da 
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fenda de ligação de antígenos. A hipótese do EC postula que este epítopo poderia ser um sítio 

de ligação para peptídeos artritogênicos, permitindo a apresentação aos linfócitos T CD4+, os 

quais induziriam a diferenciação do linfócitos B em plasmócitos, levando à produção de auto 

anticorpos. A hipótese reversa também é plausível, ou seja, uma menor habilidade de ligação 

entre o epítopo compartilhado e um antígeno artritogênico prejudicaria uma reposta adequada 

mediada pelas células T, favorecendo o aparecimento da doença.29,31-39 Além do papel na 

susceptibilidade à AR, os alelos que contivessem o EC, principalmente os homozigotos, 

estariam associados à doença mais grave e à presença de manifestações extra-articulares.29,38 

Em contrapartida, as moléculas do MHC-II com carga negativa na região da quarta bolsa de 

ancoragem, como aquela encontrada no DRB1*0402 (sequência DERAA), estariam associados 

a menor risco de desenvolvimento da AR. A presença destes alelos poderia também ser 

protetora contra uma doença erosiva mais grave.29,36  

Vários outros alelos, que participam da regulação da resposta imune, já foram associados a 

maior susceptibilidade à AR ACPA positiva. Entre eles, destacam-se o gene da proteína tirosina 

fosfatase N22 (PTPN22, do inglês, protein tyrosine phosphatase), presente em 8% dos pacientes 

com AR, o gene do antígeno 4 dos linfócitos T citotóxicos (CTLA-4, do inglês, cytotoxic T-

lymphocyte antigen) e o gene de sinal transdutor e ativador de transcrição 4 (STAT4, do inglês, 

signal transducer and activator of transcription 4) envolvidos na estimulação, na ativação e na 

diferenciação funcional dos linfócitos T. Outros alelos descritos foram o fator inibitório de 

migração de macrófogos (MIF, do inglês, macrophage emigration inhibitory factor) e a enzima 

peptidilarginina deaminase 4 (PADI4, do inglês, peptidylarginine deiminase type 4).28,29 

A associação entre a AR e os anticorpos antiproteínas citrulinadas já está bem estabelecida na 

literatura. A citrulina é um aminoácido não-essencial e sua presença em proteínas deve-se, 

primariamente, a uma modificação pós-translacional de peptídeos contendo arginina, catalisada 

pela enzima PADI. Esta reação é conhecida como citrulinação, um evento fisiológico, que 

ocorre naturalmente durante a apoptose celular. Acredita-se que esse processo ocorra 

primariamente em proteínas intracelulares, as quais precisam ser desdobradas para se tornarem 

mais acessíveis à degradação pelas proteases. Nestes casos, a citrulinação não resulta em 

resposta imune contra esses recém-criados autoantígenos, porém, quando esse processo ocorre 

em um contexto inflamatório ou resulta de interações com certos agentes ambientais, os 

peptídeos citrulinados podem ser tornar alvos atrativos para o sistema imune. É possível que 

neste contexto, ao contrário do que ocorre durante o evento fisiológico, a citrulinação aconteça 

no ambiente extracelular, onde os peptídeos citrulinados estariam visíveis para o sistema 

imune.40 Acredita-se que estes antígenos só possam iniciar a resposta MHC-II mediada, 

naqueles indivíduos portadores do EC.39 De fato, já foi descrito um modelo murinho de artrite, 
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no qual o EC poderia ligar-se a peptídeos citrulinados derivados de autoantígenos, através da 

acomodação da citrulina, mas não da arginina, nas fendas de ancoragem.41 Os peptídeos 

citrulinados, mas não os peptídeos nativos, poderiam estimular uma resposta T celular 

específica e induziriam a diferenciação dos linfócitos B em plasmócitos, levando à produção de 

ACPA.41,42 

O tabaco é o principal agente ambiental relacionado à AR, mas ainda se sabe pouco sobre o 

mecanismo fisiopatológico dessa associação.39,43,44 Acredita-se que a exposição ao tabaco e a 

outras formas de estresse brônquico (como a sílica) poderiam aumentar o risco de artrite 

reumatoide em pacientes positivos para o HLA-DRB1.45 De fato, a presença simultânea do 

tabagismo e do HLA-DRB1 aumenta sinergicamente o risco de positividade para os ACPA.46 

Postula-se que os fatores de estresse pulmonar e de tecidos de barreira poderiam promover 

modificações pós-translacionais através da PADI4, o que resultaria em alterações quantitativas 

ou qualitativas na citrulinação das proteínas das mucosas.28 

Alguns agentes infecciosos, como o vírus Epstein-Barr, o citomegalovírus, o Proteus sp. e a 

Escherichia Coli, têm sido associados à AR, embora o mecanismo fisiopatológico ainda não 

seja totalmente conhecido. Possivelmente, isso ocorra devido a alguma forma de mimetismo 

molecular. Assim, a formação de imunocomplexos durante a infecção poderia ser o gatilho para 

a indução do fator reumatoide (FR), um anticorpo de alta afinidade contra a fração Fc das 

imunoglobulinas.28,47 Outro agente infeccioso que tem sido associado a AR é a Porphyromonas 

gingivalis, bactéria encontrada na doença periodontal e que expressa a PADI4, enzima 

catalizadora da reação de citrulinação.48,49  

1.3 AUTOANTICORPOS E A ARTRITE REUMATOIDE 

Fator reumatoide 

O fator reumatoide é um anticorpo dirigido contra a porção Fc da imunoglobulina G (IgG), 

sendo usualmente do isotipo IgM. Acredita-se que o FR e os linfócitos B que o secretam têm 

participação fisiológica no sistema imune. Porém, o FR encontrado nos indivíduos saudáveis é 

consideravelmente diferente daquele encontrado nos pacientes reumatoides.47,50 Nos indivíduos 

sem a doença, o FR é sintetizado pelos linfócitos B CD5+, exibindo polirreatividade e baixa 

afinidade pela IgG. Estes linfócitos têm baixa incidência de mutações silenciosas de 

substituição em suas regiões determinantes de complemenaridade (CDRs, do inglês, 

complementarity determining regions), sugerindo a presença de um mecanismo supressor da 

afinidade de maturação do FR. Já na sinóvia reumatoide, os linfócitos B produzem FR com alta 
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afinidade e têm múltiplas mutações de substituição em seus CDRs. Há evidências de que o FR 

poderia contribuir na patogênese da doença através da formação de imunocomplexos e da 

fixação de complemento, aumentando assim a eficiência das células apresentadoras de 

antígenos.50 

O FR é encontrado em 70% a 90% dos pacientes com AR, mas individualmente seu valor 

diagnóstico é restrito, já que 30% a 50% dos pacientes, no início do quadro, podem ser 

negativos para esse auto anticorpo. Além da baixa sensibilidade, a especificidade também é 

limitada, pois o FR pode ser encontrado em pessoas saudáveis ou com outras doenças e sua 

prevalência aumenta com o envelhecimento.51 No Brasil, Mota e cols.52 encontraram 

prevalência de 50%, em pacientes com AR inicial (menos de doze meses de sintomas).  

 

Anticorpos contra as proteínas citrulinadas (ACPA) E anticorpos contra os peptídeos 

citrulinados cíclicos (ANTI-CCP) 

Nos últimos dez anos, uma série de trabalhos demonstrou que a família de auto anticorpos mais 

específica para a AR é aquela que se direciona contra as proteínas citrulinadas.53 Os ACPA, 

como o anticorpo antifator perinuclear (APF, do inglês, anti-perinuclear factor), o anticorpo 

antikeratina (AKA, do inglês, anti-keratin antibody), o ant-isa, o anticorpo antivimentina e os 

anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP, do inglês, anti-cyclic citrullinated 

peptide) são um grupo de anticorpos sobrepostos, com alta especificidade e completamente 

dependentes da citrulinação dos resíduos de arginina.50 

O APF foi descrito em 1964, através da demonstração de fatores antiperinucleares no soro de 

pacientes com AR, pela técnica de imunofluorescência indireta (IFI), utilizando células da 

mucosa oral humana como substrato. O padrão observado era caracterizado por grânulos 

citoplasmáticos fluorescentes ao redor do núcleo. O antígeno reconhecido por esses 

autoanticorpos foi denominado fator perinuclear, daí o termo anticorpo antifator perinuclear.54 

Os AKA, descritos em 1979, eram direcionados contra estruturas da camada córnea do esôfago 

de ratos e podiam ser pesquisados através da IFI. Nos estudos iniciais, o antígeno alvo foi 

erroneamente identificado como queratina, porém estudos posteriores demonstraram que, tanto 

o AKA, quanto o APF, reconheciam a proteína filagrina e seu precursor, a pró-filagrina; 

portanto, esses anticorpos foram mais corretamente chamados de anticorpos antifilagrina 

(AFA).55,56 A filagrina é uma proteína que se agrega a filamentos de queratina, formando uma 

macrofibrila densa que protege a queratina de clivagem proteolítica. A pró-filagrina é um 

precursor insolúvel da filagrina, ambas ricas em arginina.53 

 Em 1998 demostrou-se que os epítopos reconhecidos pelos anticorpos AFA dirigiam-se 

exclusivamente contra peptídeos contendo pelo menos uma molécula de citrulina.57 Essa 
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descoberta possibilitou a migração dos ensaios imunológicos para a plataforma de imunoensaio 

enzimático em fase sólida (ELISA, do inglês, enzyme-linked immunosorbent assay) onde o 

substrato antigênico foi representado por coleções de peptídeos citrulinados pré-adsorvidos a 

placas de poliestireno. Em uma segunda etapa, estes testes de ELISA foram otimizados 

mediante o uso de peptídeos citrulinados cíclicos (CCP), uma vez que a forma cíclica favorecia 

o seu reconhecimento pelos anticorpos.53 

A performance dos testes de primeira geração do anti-CCP (anti-CCP1) como método 

diagnóstico na AR era limitada, com sensibilidade e especificidade variando de 44% a 56% e 

de 90% a 97%, respectivamente.58 Acreditava-se que, como o peptídeo utilizado era derivado 

da filagrina, inexistente na sinóvia, não era provável que este peptídeo fornecesse valores de 

sensibilidade e especificidade que correspondessem ao antígeno natural dos ACPA da doença 

reumatoide. Por esse motivo, uma segunda geração de testes de anti-CCP (anti-CCP2) foi 

desenvolvida a partir de bibliotecas genômicas de peptídeos citrulinados baseados em soros de 

pacientes com AR, através da tecnologia do phage display. Dessas bibliotecas, novos peptídeos 

citrulinados, homólogos à filagrina e a outras proteínas citrulinadas conhecidas, foram obtidos 

e incorporados ao teste, atribuindo-lhe uma sensibilidade de 64% a 89%.58,59  

Atualmente, já existem testes de terceira geração (anti-CCP3), porém com performance 

diagnóstica próxima aos testes de segunda geração.60 

Os títulos de anti-CCP podem diminuir modestamente com o tratamento adequado e esse fato 

não deve dirigir as decisões terapêuticas. Por outro lado, os pacientes positivos para o anti-CCP, 

geralmente assim permanecem, apesar da resposta terapêutica.58 

Os anticorpos contra o antígeno Sa placentário foram descritos pela primeira vez na década de 

1990, originalmente como um antígeno da placenta e do fígado de humanos, mas, 

posteriormente, foram encontrados em células endoteliais humanas e na sinóvia dos pacientes 

com AR.61 Em 2004, Vossenaar e cols. identificaram o antígeno Sa como sendo a proteína 

vimentina citrulinada.62 A citrulinação de vimentina tem sido descrita em macrófagos de 

camundongos e de humanos, presentes abundantemente no pannus reumatoide.  De fato, uma 

forte correlação tem sido encontrada entre a presença do anti-Sa e do anticorpo antivimentina 

citrulinada com o anti-CCP.63 Na última década, tem sido descrito uma variedade de anticorpos 

contra proteínas citrulinadas, dentre elas destacam-se as formas deiminadas das fibrinas α e β, 

o fibrinogênio citrulinado, a alfa-enolase citrulinada e os peptídeos citrulinados dos colágenos 

I e II.50  
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1.4 DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DA ARTRITE REUMATOIDE 

Diagnosticar a AR nos primeiros doze meses dos sintomas é de grande importância, pois o 

reconhecimento precoce possibilita o tratamento imediato, permitindo, dessa forma, maiores 

chances de prevenção do dano articular e a preservação da capacidade funcional.3 Quando a 

AR se apresenta em sua forma bem definida, com todos os achados típicos, essa tarefa é 

facilitada, porém, em sua fase inicial, quando as alterações sorológicas e radiográficas 

características podem estar ausentes, o diagnóstico pode ser um desafio.  

A classificação da AR até recentemente era baseada nos critérios da Academia Americana de 

Reumatologia, introduzidos em 1987 (ACR 1987, do inglês, American College of 

Rheumatology), apresentados na tabela 1. Estes critérios foram baseados em uma coorte de 

pacientes com AR estabelecida (mais de um ano de evolução) e apresentam sensibilidade de 

91% a 94% e especificidade de cerca de 89%.64 No entanto, eles incluíam características menos 

comuns na AR inicial, como a presença de alterações radiográficas tardias (erosões) e nódulos 

reumatoides, sendo então considerados insuficientes para a identificação de indivíduos com AR 

de início recente. Para esse grupo de pacientes, os critérios tinham sensibilidade de 40% a 90% 

e especificidade de 50% a 90%.3 Destarte, tornou-se necessário o desenvolvimento de outros 

critérios de classificação, com maior foco na fase inicial da doença, sendo então estabelecidos, 

em 2010, os novos critérios classificatórios da Academia Americana de Reumatologia/Liga 

Europeia contra o Reumatismo (ACR/EULAR, do inglês, American College of 

Rheumatology/The European League Against Rheumatism),65 apresentados na tabela 2. 

Os critérios de 2010 são classificatórios, portanto sua função é basicamente definir populações 

homogêneas, com finalidade de estudo.3 Entretanto, como o diagnóstico da AR é complexo e 

inclui diversos aspectos que dificilmente poderiam ser resumidos na forma de um escore, 

eventualmente estes critérios poderiam servir como um guia para a definição do diagnóstico.66   

Os critérios ACR/EULAR 2010 ainda não foram validados em diferentes populações, incluindo 

a população brasileira.3 Revisão sistemática que avaliou a sua performance encontrou 

sensibilidade e especificidade agrupadas de 82% e 61%, respectivamente. Ao se comparar os 

dois critérios (ACR 1987 e ACR/EULAR 2010), em grupos de diferentes populações alvo, 

houve ganho total de sensibilidade de 11%, às custas de perda de especificidade de 4%.67 Por 

fim, outro estudo, que avaliou a acurácia diagnóstica, em pacientes com menos de 12 meses de 

doença, comparando os critérios do ACR 1987 e do ACR/EULAR 2010, obteve valor preditivo 

positivo (VPP) de 65,3% e 70,7%, respectivamente, e valor preditivo negativo (VPN) de 79,1% 

e 76,1%, respectivamente, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa.68 

Quando o diagnóstico clínico da AR ainda não está claro, exames de imagem, como a 
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radiografia convencional (RC), a ultrassonografia (US) ou a ressonância magnética (RM) 

podem auxiliar na decisão diagnóstica. A US e a RM são superiores à RC para a detecção da 

inflamação articular, portanto essas técnicas devem ser consideradas uma ferramenta mais 

acurada para a investigação do processo inflamatório da AR inicial.69 

 

Tabela 1- Critérios classificatórios do ACR 1987 

Critério Definição 

1.Rigidez matinal Rigidez matinal com duração de pelo menos 1 hora até a melhora máxima. 

2.Artrite de três ou 

mais articulações 

Ao menos três articulações simultaneamente afetadas, observadas pelo 

médico (interfalangianas proximais, metacarpofalangianas, punhos, 

cotovelos, joelhos, tornozelos e metatarsofalangianas). 

3.Artrite das 

articulações das 

mãos 

Artrite de punhos, metacarpofalangianas ou interfalangianas proximais. 

4 Artrite simétrica Envolvimento simultâneo de áreas de ambos os lados do corpo 

5.Nódulos 

reumatoides 

Nódulos subcutâneos sobre proeminências ósseas, superfícies extensoras ou 

em regiões justa-articulares. 

6.Fator reumatoide 

positivo 

Presença de quantidades anormais de fator reumatoide. 

7.Alterações 

radiográficas 

Radiografias posteroanteriores de mãos e punhos demonstrando rarefação 

óssea justa-articular ou erosões. 
Para a classificação como artrite reumatoide, o paciente deve satisfazer quatro dos sete critérios. Os critérios 1-4 devem estar presentes por 

pelo menos seis semanas. 
Modificado a partir de Arnett e cols.64  

 

 

Tabela 2- Critérios classificatórios ACR/EULAR 2010 

População alvo (Quem deve ser testado?)                                                                                                            

1) Paciente com pelo menos uma articulação com sinovite clínica definida (edema). 

2) Sinovite que não seja mais bem explicada por outra doença.                                                                                

Critérios de classificação para AR (algoritmo com categorias A-D; um escore ≥6/10 é necessário para 

classificar o paciente como tendo AR definida                                                                ESCORE                                                    

A. Acometimento articular 

    1 grande articulação 

    2-10 grandes articulações 

    1-3 pequenas articulações (com ou sem envolvimento de grandes articulações) 

    4-10 pequenas articulações (com ou sem envolvimento de grandes articulações) 

    >10 articulações (pelo menos uma pequena) 

 

0 

1 

2 

3 

5 

B. Sorologia (pelo menos o resultado de um teste é preciso para a classificação) 

    FR negativo e ACPA negativo 

    FR positivo ou ACPA positivo em títulos baixos 

    FR positivo ou ACPA positivo em títulos altos 

 

0 

2 

3 

C. Reagentes de fase aguda (pelo menos um teste é preciso para a classificação) 

    PCR (proteína C reativa) e VHS (velocidade de hemossedimentação) normais 

    PCR anormal ou VHS anormal 

 

0 

1 

D. Duração dos sintomas (relato do próprio paciente) 

    < 6 semanas 

    ≥ 6 semanas 

 

0 

1 
ACR/EULAR: Colégio Americano de Reumatologia/Liga Europeia contra o Reumatismo; AR: artrite reumatoide; FR: fator reumatoide; 

ACPA: anticorpos contra proteínas citrulinadas 
Modificado a partir de Aletaha e cols.65  
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1.5 MONITORAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE 

Estabelecido o diagnóstico da AR, é importante caracterizar quais parâmetros serão úteis para 

a adequada monitoração da AR. Os parâmetros mais frequentemente monitorados são a 

atividade da doença, a capacidade funcional e o dano estrutural.70 

 

Índices de atividade de doença 

A atividade inflamatória da AR não pode ser medida usando-se uma variável única. Por esta 

razão, foram desenvolvidos e validados os índices compostos de atividade de doença (ICADs), 

que agregam alguns dos parâmetros que se correlacionam com a atividade da doença. Esses 

parâmetros incluem: escalas visuais analógicas (EVA) de dor pelo paciente, de avaliação de 

doença pelo paciente e pelo médico, o número de articulações dolorosas e edemaciadas, 

velocidade de hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR)1. Os principais ICADs 

são o índice de atividade de doença em 28 articulações (DAS28, do inglês, disease activity 

score 28), o índice simplificado de atividade de doença (SDAI, do inglês, simplified disease 

activity index) e o índice clínico de atividade de doença (CDAI, do inglês, clinical disease 

activity index). As 28 articulações avaliadas quanto a dor e edema são: interfalangeanas 

proximais – IFP, metacarpofalangeanas – MCF, punhos, cotovelos, ombros e joelhos, 

bilateralmente. O DAS28 e o SDAI utilizam os valores dos reagentes de fase aguda (VHS ou 

PCR), enquanto o CDAI dispensa a necessidade de realização de exames laboratoriais. O SDAI 

e o CDAI utilizam escalas visuais de avaliação de doença pelo paciente e pelo avaliador (0-10 

cm), enquanto o DAS28 utiliza a escala de avaliação global de saúde apenas do paciente (0-

100mm). O cálculo do DAS28 requer calculadora e seu valor varia de 0,49 a 9,07, enquanto os 

valores do SDAI e do CDAI representam a soma direta de seus elementos e variam de 0,1 a 86 

e 0 a 76, respectivamente.71-75 

Apesar dessas variações, esses cálculos determinam um valor numérico para a atividade da AR, 

existindo boa correlação entre os ICAD (DAS28, SDAI e CDAI). Qualquer um deles pode ser 

utilizado isoladamente na monitoração da atividade da doença. Os pacientes que se encontram 

em remissão ou em baixa atividade, medida por qualquer um desses índices, apresentam menor 

progressão radiográfica e melhor evolução funcional. Portanto, deve-se sempre buscar a 

remissão clínica ou, se isso não for possível, ao menos o estado de baixa atividade de doença 

(valores apresentados na tabela 3).76-78 
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Tabela 3- Pontos de corte dos ICADs de acordo com a atividade de doença 

Escore Atividade de doença Ponto de corte 

SDAI Remissão 

Baixa 

Moderada 

Alta 

≤ 3,3 

>3,3 e ≤ 11 

>11 e ≤ 26 

> 26 

CDAI Remissão 

Baixa 

Moderada 

Alta 

≤ 2,8 

>2,8 e ≤ 10 

>10 e ≤ 22 

>22 

DAS28 Remissão 

Baixa 

Moderada 

Alta 

≤ 2,4 

>2,4 e ≤ 3,6 

>3,6 e ≤ 5,5 

>5,5 
ICADs: índices compostos de atividadede doença; SDAI: índice simplificado de atividade de doença; CDAI: índice clinico 

de atividade de doença; DAS28: índice de atividade de doença com 28 articulações. Modificado de Aletaha e cols.77 

 

 

Capacidade funcional 

A avaliação da capacidade funcional é realizada através do questionário de avaliação de saúde 

(HAQ, do inglês, Health Assessment Questionnaire).79 O HAQ completo inclui índices de 

avaliação de aspectos relacionados ao desconforto provocado pela doença, ao efeito colateral 

do tratamento, aos custos, à morte e risco de morrer e à incapacidade funcional. Na verdade, o 

uso somente do índice de incapacidade funcional, conhecido como HAQ-DI, é o mais 

difundido. Este índice avalia a habilidade na execução das atividades de vida diária e abrange 

vinte questões sobre atividades que envolvem os membros superiores e inferiores, organizadas 

em oito categorias (vestir-se, subir, comer, andar, higiene pessoal, alcançar, força da mão e 

atividades usuais).80 Em 1990, uma versão do HAQ-DI foi validada para a língua portuguesa 

(ANEXO D).81 

Dano estrutural 

Para a avaliação da presença do dano estrutural, a RC deve ser o exame de escolha. Contudo, a 

US ou a RM devem ser consideradas, principalmente, nos casos de AR de início recente, se a 

RC não mostrar alterações. Para a avaliação da progressão do dano articular, a prática de 

radiografias de mãos e pés seriadas deve ser considerada. A RM e a US, por serem mais 

sensíveis, também podem ser usadas no acompanhamento do dano articular progressivo, bem 

como, na monitoração da atividade da doença e no controle da resposta ao tratamento.69 

Para a análise do dano estrutural por meio da RC, existem vários escores descritos; desses, os 

mais conhecidos são os métodos de Larsen,82 Sharp83 e Sharp modificado por van der Heijde 

(SmvH).84 O método de Larsen é mais fácil de ser pontuado e consome menos tempo. Por outro 
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lado, o método de SmvH é um método altamente detalhado e consome muito tempo do 

examinador. Logo, em estudos clínicos, quando o tempo é o fator preponderante, o escore de 

Larsen pode ser mais apropriado; porém, quando pequenas diferenças são importantes, o 

método de SmvH, por ser mais sensível, é o mais indicado.85,86  

O escore de SmvH avalia as radiografias de mãos e pés, pontuando a lesão articular 

separadamente, quanto à presença e intensidade de erosão e de redução do espaço articular. A 

nota máxima para ambas as mãos é 280 (16 áreas para erosões (0-5 pontos) e 15 áreas para 

redução de espaço (0-4 pontos), em cada mão). A nota máxima para ambos os pés é 168 (12 

áreas para erosões (0-10 pontos) e 12 áreas para redução de espaço (0-4 pontos), em cada pé), 

totalizando 448 pontos.84 

O grupo de Medidas de Desfechos em Ensaios Clínicos em Artrite Reumatoide (OMERACT, 

do inglês, Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials) desenvolveu e testou o 

Sistema de Pontuação de Imagem por Ressonância Magnética na Artrite Reumatoide 

(RAMRIS, do inglês, Rheumatoid Arthritis Magnetic Resonance Image Scoring) para punhos 

e MCF. Este escore visa fornecer uma ferramenta bem definida e reprodutível para uso 

multicêntrico.87 De todas as medidas consideradas, apenas as erosões ósseas, o edema ósseo e 

o volume da sinovite obtiveram confiabilidade aceitável. A reprodutibilidade do RAMRIS foi 

avaliada em vários estudos, e mostraram baixa variação intraleitor e moderada a alta variação 

interleitor.88 Visando melhorar a variação interleitor, foram elaborados atlas de imagens para a 

padronização do escore.89,90 

Para a realização do RAMRIS é necessário que sejam feitas as seguintes sequências: T1 antes 

e após o contraste e T2 com supressão de gordura. As imagens devem ser feitas em dois planos, 

coronal e axial. O exame deve ser realizado, preferencialmente, na mão dominante, ou na mão 

mais acometida. Erosão óssea foi definida como lesão de margens regulares, com localização 

justa articular, visível em dois planos, com ruptura da cortical vista pelo menos em um destes 

planos. Esta imagem aparece na sequência T1 como uma perda do sinal normal baixo da cortical 

e do sinal normal alto do osso trabecular. A rápida captação do gadolínio sugere a presença de 

pannus ativo. Para a escala de erosão, são avaliados os ossos do punho (carpo, radio distal, ulna 

distal e base do metacarpo) e da segunda a quinta articulações metacarpofalangeanas (cabeça 

do metacarpo e base falangeana). A escala é de 0 a 10 pontos e se baseia na proporcção de osso 

erodido (0 - ausência de osso erodido, 1 - um% a 10% de osso erodido, 2 - 11% a 20%, assim 

por diante até 10 pontos). A sinovite foi definida como uma área no compartimento sinovial 

com aumento da espessura acima do normal após a administração do gadolíneo. A sinovite é 

avaliada em três regiões do punho (rádio ulnar, rádio carpal e médio carpal) e em cada MCF. A 

primeira CMC e a primeira MCF não são avaliadas. A escala vai de 0 a 3 (ausente, leve, 
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moderada e severa). O edema ósseo foi definido como lesão no osso trabecular, sem margens 

bem definidas, com hiperintensidade de sinal em T2 com supressão de gordura e com 

hipointensidade em T1. A escala vai de 0 a 3, baseada no percentual de osso acometido (0-

ausência, 1 – 1% a 33%, 2 – 34% a 66% e 3 > 67%).87 

1.6 FATORES PROGNÓSTICOS NA ARTRITE REUMATOIDE 

Como o seu curso pode variar de leve a muito grave, especial atenção deve ser dirigida à 

identificação de parâmetros indicadores de mau prognóstico, pois a definição do nível da 

agressividade terapêutica, idealmente, deveria ser baseada em fatores preditores confiáveis de 

gravidade.91 

Algumas características, quando presentes, se associam a doença mais grave e erosiva, tais 

como, sexo feminino, tabagismo, início da doença em idade mais precoce, baixo nível 

socioeconômico, presença de manifestações extra-articulares, presença de FR em títulos altos, 

persistência das provas de atividade inflamatória alteradas, grande número de articulações 

edemaciadas, índices elevados de atividades de doença, verificação precoce de erosões e a 

presença do epítopo compartilhado.1,3,92 

 

Papel prognóstico do anti-CCP 

O papel prognóstico do anti-CCP, em estudos que avaliaram a sua relação com a progressão 

radiológica na AR inicial, foi confirmado como preditor de doença mais erosiva,93-106 

apresentados na tabela 4. Entretanto, trabalhos, que estudaram a associação do anti-CCP com a 

atividade de doença e com a capacidade funcional, apresentaram resultados não conclusivos 

que estão apresentados na tabela 5.99,100,107-109  

Na AR estabelecida, a maioria dos trabalhos encontrou associação positiva entre o anti-CCP e 

o dano estrutural (tabela 6).106,110-121 Em se tratando da associação do anti-CCP com os índices 

de atividade de doença e de capacidade funcional, a maior parte dos estudos não encontrou 

relação significativa (tabela 7).114-118,121,123-127   
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Tabela 4- Estudos sobre a associação do anti-CCP com o dano estrutural (RC) em artrite 

reumatoide inicial 
Autor/ano Desenho N Tempo 

Doença 

SmvH Larsen  Sharp  

Kroot e cols.* 

2000 

Prospectivo 

(3 e 6 anos) 

273 <12 meses _ _ p<0,05 

Vencovský e cols.  

2003 

Prospectivo 

(2 anos) 

104 <24 meses _ p<0,001 _ 

Berglin e cols.  

2003 

Prospectivo 

(2 anos) 

93 <12 meses _ p<0,05 _ 

Meyer e cols.  

2003 

Prospectivo 

(5 anos) 

145 <12 meses OR:2,5 

(IC 95%:1,2-

5,0) 

_ _ 

Forslind e cols.  

2004 

Prospectivo 

(2 anos) 

379 <24 meses _ p<0,01 _ 

Quinn e cols.**  

2005 

Prospectivo 

(2 anos) 

118 <24 meses _ p<0,05 _ 

Nell e cols.  

2005 

Prospectivo 

(2 anos) 

102 <3 meses _ p<0,05 _ 

Rönnelid e cols.  

2005 

Prospectivo 

(2 e 5 anos) 

279 <12 meses _ 2anos: 

p=0,01 

_ 

Linqvist e cols.  

2005 

Prospectivo 

(10 anos) 

157 <24 meses _ p<0,01 _ 

Machold e cols.  

2007 

Prospectivo 

(3 anos) 

55 <3 meses _ p<0,001 _ 

Sanmartí e cols.  

2007 

Prospectivo 

(2 anos) 

105 <24 meses _ p=0,06 _ 

Kaltenhäuser e cols.  

2007 

Prospectivo 

(6 anos) 

93 <12 meses _ p=0,042 _ 

Hetland e cols.  

2010 

Prospectivo 

(5 anos) 

130 <6 meses p=0,03 _ _ 

Kim e cols. 

2010 

Retrospectivo 110 <24 meses _ NS _ 

*Somente após seis anos de acompanhamento     **Associação somente em títulos de anti-CCP > 100UI/ml 

SmvH: Sharp modificado por van der Heijde  

N:população          NS: não significativo       p: valor p          OR:odds ratio         IC:intervalo de confiança 
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Tabela 5- Estudos sobre a associação do anti-CCP com a atividade de doença e com a capacidade 

funcional em artrite reumatoide inicial 

Autor/ano Desenho N Tempo Doença Atividade 

doença 

HAQ  

Kastbom e cols.  

2003 

Prospectivo 

(3 anos) 

242 <12 meses P<0,05 NS 

Nell e cols.  

2005 

Prospectivo 

(2 anos) 

102 <3 meses NS _ 

Rönnelid e cols.*  

2006 

Prospectivo 

(2 e 5 anos) 

279 <12 meses p<0,05 _ 

Korkmaz e cols.  

2006 

Transversal 39 <36 meses NS _ 

Mota e cols.** 

2012 

Transversal 65 <12 meses _ NS 

*Significativo somente após cinco anos               **Estudo brasileiro  

HAQ:questionário de avaliação de saúde      N:população     NS: não significativo   

 

 

 

Tabela 6- Estudos sobre a associação do anti-CCP com o dano estrutural em artrite reumatoide 

estabelecida 

Autor/ano Desenho N     Tempo 

doença  

SmvH 

 

Larsen  

 

Sharp  

Bas e cols.  

2003 

Transversal 21 _ _ p<0,05 _ 

Rycke e cols.  

2004 

Transversal 180 9 

Anos 

_ p<0,01 _ 

Mewar e cols.  

2006 

Transversal 872 18 

Anos 

_ p<0,01 _ 

Shankar e cols.  

2006 

Transversal 211 5 

Anos 

_ _ p<0,01 

Silva e cols.#  

2006 

Transversal  100 8 

Anos 

_ _ p<0,05 

Del Amo e cols.  

2006 

Transversal  89 7,6 

Anos 

p<0,05 _ _ 

Teixeira e cols.#  

2007 

Transversal 38 _ _ _ p<0,01 

Alexiou e cols. 

2007 

Transversal 155 11,3  

Anos 

_ NS _ 

Guler e cols. 

2008 

Transversal 80 _ _ _ p=0,032 

Syversen e cols.* 

2008 

Prospectivo 

(10 anos) 

125 2,3 

Anos 

p<0,01 _ _ 

Nieto-Colonia e cols.# 

2008 

Prospectivo 

(9 anos) 

71 8,9 

Anos 

_ _ NS 

Kuru e cols. 

2009 

Transversal 90 8,9 

Anos 

_ p=0,01 _ 

Kim e cols. 

2010 

Retrospectivo 

 

106 7,41  

Anos 

_ NS _ 

#Estudos brasileiros                  *Estudo feito somente com radiografia de mãos e punhos 

SmvH: Sharp modificado por van der Heijde      N:população     NS: não significativo   
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Tabela 7: Estudos sobre a associação do anti-CCP com a atividade de doença e com a capacidade 

funcional em artrite reumatoide estabelecida 

Autor/ano Desenho N     Tempo 

doença 

Atividade 

doença 

HAQ 

 

Samanci e cols. 

2005 

Transversal  76 9,82 

Anos 

_ p<0,01 

Silva e cols.# 

2006 

Transversal  100 8 

Anos 

NS p<0,01 

Del Amo e cols. 

2006 

Transversal  89 7,6 

Anos 

p<0,001 NS 

Teixeira e cols.# 

2007 

Transversal 38 _ NS NS 

Alexiou e cols. 

2007 

Transversal 155 11,3  

Anos 

NS _ 

Guler e cols. 

2008 

Transversal 80 _ NS NS 

Kuru e cols. 

2009 

Transversal 90 8,9 

Anos 

NS _ 

Gupta e cols. 

2009 

Transversal 63 3 

Anos 

NS NS 

Sockalingam e cols. 

2009 

Transversal  51 _ NS _ 

Hui e cols. 

2010 

Transversal  112 8,3  

Anos 

p<0,01 _ 

Shidara e cols.* 

2012 

Prospectivo 

(10 anos) 

1226 10 

Anos 

_ p<0,01 

Choe e cols. 

2013 

Transversal 385 7,4 

Anos 

NS _ 

HAQ: questionário de avaliação de saúde     #Estudos brasileiros       * Versão japonesa do HAQ     NS: não significativo    

 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

Conforme exposto, existe uma lacuna de conhecimento para concluir-se pela relação entre a 

presença do anti-CCP e os importantes desfechos clínicos, funcionais e de imagem da AR.  

A maioria dos trabalhos, que avaliaram a associação do anti-CCP com o dano estrutural na AR, 

usou o Larsen ou o Sharp como método de avaliação e apenas três usaram o método de SmvH, 

sabidamente o método mais sensível. 96,115,119. Por outro lado, somente um estudo usou a US 

como método de imagem128 e não houve qualquer trabalho que estudasse o papel prognóstico 

do anti-CCP através da sua associação com a RM. 

Em se tratando da associação do anti-CCP com os índices de atividade de doença e de 

capacidade funcional, os resultados encontrados na literatura ainda não são conclusivos, tanto 

na AR inicial, quanto na AR estabelecida. 

Ressalta-se ainda que apenas quatro trabalhos eram brasileiros e também apresentaram 

resultados divergentes109,114,116,120.   

Enfim, diante do que foi exposto, justifica-se a realização do presente estudo, que tem como 
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objetivo analisar, em uma população de pacientes brasileiros com AR estabelecida, a existência 

de associação entre a presença do anti-CCP e a gravidade da doença, avaliada por meio dos 

índices de atividade da doença, de capacidade funcional e de dano estrutural, este último medido 

através da radiografia convencional e da ressonância magnética. 

 De acordo com as diretrizes do Programa de Pós-graduação em Ciências Clínicas Aplicadas à 

Saúde do Adulto da Faculdade de Medicina da UFMG, a dissertação será apresentada sob a 

forma de artigo científico. A formatação da dissertação segue as orientações contidas no “Guia 

para redação e apresentação de monografias, dissertações e teses” (Souza, 2005). O artigo, 

“ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DO ANTICORPO CONTRA O PEPTÍDEO 

CITRULINADO CÍCLICO E OS ÍNDICES DE ATIVIDADE DE DOENÇA, DE CAPACIDADE FUNCIONAL 

E DE DANO ESTRUTURAL, MEDIDO ATRAVÉS DA RADIOGRAFIA CONVENCIONAL E DA 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA ARTRITE REUMATOIDE ESTABELECIDA” reúne os achados 

originais do trabalho e será submetido para publicação em breve. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Estudar a relação entre a presença do anti-CCP e a gravidade da AR, avaliada através da 

atividade de doença, da capacidade funcional e do dano estrutural. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Descrever características demográficas (idade, sexo e tabagismo), clínicas (tempo de início 

dos sintomas, tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico, tratamento, CDAI, HAQ, 

presença de manifestações extra-articulares) laboratoriais (anti-CCP e fator reumatoide) e de 

imagem (RC e RM) dos pacientes estudados. 

 Classificar os pacientes da amostra em anti-CCP positivos e negativos e descrever o 

percentual de indivíduos em cada grupo. 

 Estudar a associação da presença do anti-CCP com as características demográficas, 

clínicas, laboratoriais e de imagem. 
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3.1 RESUMO  

Introdução: A presença dos anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP) constitui 

importante ferramenta diagnóstica e prognóstica da artrite reumatoide (AR). De forma 

adicional, tem sido investigada sua relação com a atividade de doença e capacidade funcional. 

Objetivos: Estudar a relação entre a presença do anti-CCP e os índices de atividade da doença, 

de capacidade funcional e de dano estrutural, medido através de radiografia convencional (RC) 

e de ressonância magnética (RM), em um grupo de brasileiros com AR estabelecida. Métodos: 

Estudo transversal com pacientes com diagnóstico de AR, com um a 10 anos de início dos 

sintomas. Os participantes foram submetidos à avaliação clínica com pesquisa do anti-CCP. A 

atividade de doença foi avaliada através do índice de atividade clínica de doença (CDAI, do 

inglês, Clinical Disease Activity Index) e a capacidade funcional através do questionário de 

avaliação de saúde (HAQ, do inglês, Health Assessment Questionnaire). A análise da RC de 

mãos e punhos foi feita pelo índice de Sharp modificado por van der Heijde (SmvH) e a leitura 

da RM da mão dominante foi feita pelo Sistema de Pontuação de Imagem por Ressonância 

Magnética na Artrite Reumatoide (RAMRIS, do inglês, Rheumatoid Arthritis Magnetic 

Resonance Image Scoring). Resultados: Foram avaliados 56 pacientes, com mediana e 

intervalo interquartil (IIq) de idade de 55 (47,5-60) anos, sendo 50 (89,3%) do sexo feminino, 

37 (66,1%) anti-CCP positivos e 25 (44,7%) tabagistas ou ex-tabagistas. O valor da mediana 

(IIq) do tempo entre o início dos sintomas e o diagnóstico foi de 0 (0-1). As medianas (IIq) do 

CDAI e do HAQ foram de 14,75 (5,42-24,97) e 1,06 (0,28-1,75), respectivamente. Vinte e três 

pacientes (41%) estavam em remissão ou em baixa atividade de doença. A avaliação de imagem 

mostrou mediana (IIq) do SmvH de 2 (0-8) e do RAMRIS de 15 (7-35). Não houve associação 

do anti-CCP com o CDAI, com o HAQ e com os escores de dano articular de SmvH e de 

RAMRIS. Conclusão:  Nossos resultados não estabeleceram a associação do anti-CCP com a 

gravidade da doença, medida pelos índices de atividade de doença, de capacidade funcional e 

o dano estrutural, mesmo através da RM. O diagnóstico precoce e a adequada resposta à 

intervenção terapêutica, podem ter contribuído para a constituição de um grupo de portadores 

de doença menos grave e pouco erosiva. Questiona-se uma menor influência do anti-CCP no 

prognóstico de pacientes com doença mais favorável. Até o momento, não podemos corroborar 

a indicação para a pesquisa do anti-CCP como uma ferramenta prognóstica em AR estabelecida. 

Palavras chave: Anti-CCP, atividade de doença, capacidade funcional e dano estrutural. 
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3.2 ABSTRACT 

A STUDY OF THE ASSOCIATION BETWEEN THE PRESENCE OF ANTI-CYCLIC CITRULLINATED 

PEPTIDE AND INDICES OF DISEASE ACTIVITY, FUNCTIONAL CAPACITY AND STRUCTURAL 

DAMAGE, AS MEASURED BY MEANS OF CONVENTIONAL RADIOGRAPHY AND MAGNETIC 

RESONANCE IMAGING IN ESTABLISHED RHEUMATOID ARTHRITIS 

 

Introduction: The presence of anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) is an important 

diagnostic and prognostic tool for rheumatoid arthritis (RA). The relation between disease 

activity and functional capacity was also studied. Objectives: To evaluate the relation between 

the presence of anti-CCP and indices of disease activity, functional capacity and structural 

damage indices, as measured by means of conventional radiography (CR) and magnetic 

resonance imaging (MRI) in a group of Brazilians with established RA. Methods: A cross-

sectional study was carried out on patients diagnosed with RA and with one to ten years of 

symptons. The participants underwent clinical examination and were given the anti-CCP test. 

Disease activity was measured by the Clinical Disease Activity Index (CDAI), and functional 

capacity was estimated by the Healthy Assessment Questionnaire (HAQ). The CR analysis of 

the hands was carried out by the Sharp index modified by van der Heijde (SmvH) and the MRI 

analysis of the dominant hand by the Rheumatoid Arthritis Magnetic Image Scoring 

(RAMRIS). Results: Fifty-six patients were evaluated. Their median and interquartile interval 

(IIq) age was 55 (47.5-60) years, with women comprising 89.3% of the participants. Thirty-

seven (66.1%) patients were anti-CCP positive and twenty-five (44.7%) were smokers or ex-

smokers. The median (IIq) of the interval between inception of the symptoms and diagnosis 

was 0 (0-1). The medians (IIq) CDAI and HAQ were 14.75 (5.42-24.97) and 1.06 (0.28-1.75), 

respectively. Forty-one percent were in remission or had low disease activity. Image evaluation 

found a SmvH median (IIq) of 2 (0-8) and a RAMRIS median (IIq) of 15 (7-35). No association 

was found between the anti-CCP and the CDAI, HAQ or with the damage scores SmvH and 

RAMRIS. Conclusion: Our results did not establish any relation between the anti-CCP and the 

disease severity, measured by disease activity, functional capacity and joint damage indices, 

even when analyzed by MRI. Early diagnosis and appropriate response to therapeutic 

intervention could have contributed to the formation of a group of persons with less severe and 

less erosive disease. With these results, a lower influence of anti-CCP on the prognosis of 

patients with more favorable disease profile was raised. At the present moment we cannot 

recommend the anti-CCP as a prognostic tool in established RA. 

Key-words: Anti-CCP, Disease Activity, Functional Capacity, Structural Damage. 
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ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A PRESENÇA DO ANTICORPO CONTRA O 

PEPTÍDEO CITRULINADO CÍCLICO E OS ÍNDICES DE ATIVIDADE DE DOENÇA, DE 

CAPACIDADE FUNCIONAL E DE DANO ESTRUTURAL, MEDIDO ATRAVÉS DA 

RADIOGRAFIA CONVENCIONAL E DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA ARTRITE 

REUMATOIDE ESTABELECIDA 

3.3 INTRODUÇÃO 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença crônica inflamatória que se caracteriza pela inflamação 

da membrana sinovial das articulações. A progressão da doença traz consigo o potencial 

evolutivo para diferentes graus de dano articular e de incapacidade funcional, com significativo 

impacto social e econômico.1 

Como o curso da AR pode variar de leve a muito grave, especial atenção deve ser dirigida à 

identificação de parâmetros indicadores de mau prognóstico, pois a definição do nível da 

agressividade terapêutica, idealmente, deveria ser baseada em fatores preditivos confiáveis de 

gravidade. Já se sabe que algumas características, quando presentes, se associam a uma pior 

evolução da doença, tais como, a presença do fator reumatoide em títulos elevados, do 

tabagismo e do HLA-DRB1*.2 

Em relação ao papel prognóstico do anti-CCP, embora muitos trabalhos sugiram que estes 

anticorpos estejam associados a doença mais grave e erosiva,3-23 principalmente, em AR inicial, 

ainda não está clara a sua associação com a atividade de doença e com a capacidade 

funcional.9,19-21,24-31 Por outro lado, estudos brasileiros que avaliaram a relação do anti-CCP 

com a gravidade da doença também apresentaram resultados divergentes.19,23,27,31 

Ressalta-se ainda a heterogeneidade metodológica dos trabalhos que analisaram a associação 

do anti-CCP com o dano estrutural. Embora a maioria tenha utilizado a radiografia 

convencional (RC) como meio de avaliação, os sistemas de escore radiográfico diferiram. 

Apenas um desses utilizou também a ultrassonografia (US) em um pequeno subgrupo de 

pacientes.6 Ainda faltam estudos que tenham empregado a ressonância magnética (RM), com 

essa finalidade. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo investigar a associação da presença do anti-

CCP com a gravidade da doença, avaliada através da atividade da doença, da capacidade 

funcional e do dano estrutural, medido por meio da RC e da RM. 
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3.4 PACIENTES E MÉTODOS 

Participaram do estudo pacientes com diagnóstico de AR estabelecida, com 18 ou mais anos de 

idade e com tempo de doença entre um e 10 anos. Todos os participantes do estudo deveriam 

preencher os critérios classificatórios do Academia Americana de Reumatologia de 1987 (ACR 

1987, do inglês, American College of Rheumatology)32 ou da Academia Americana de 

Reumatologia/Liga Européia contra o Reumatismo d 2010 (ACR/EULAR 2010, do inglês, 

American College of Rheumatology/The European League Against Rheumatism).33 

Devido à possibilidade de realização de RM, foram excluídos do estudo, os pacientes com 

clearance de creatinina menor que 60 ml/min/1,73m2, os portadores de próteses metálicas, 

aqueles com impossibilidade de acesso a cama de exame e as gestantes. Também não fizeram 

parte do estudo os pacientes com passado de procedimento cirúrgico e ou fratura em mãos. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de 

Belo Horizonte e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Após a ciência, esclarecimento e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido, os pacientes, que aceitaram participar do estudo, foram submetidos a entrevista 

clínica, com preenchimento de questionário específico, contendo dados demográficos (idade e 

sexo) e clínicos (tempo de doença, tempo entre início dos sintomas e o diagnóstico, história de 

tabagismo, presença de manifestações extra-articulares, tratamento, CDAI34 e HAQ35, validado 

para o português).   

Dentro de até uma semana após a entrevista, os pacientes foram encaminhados para a coleta de 

amostra de sangue para pesquisa do anti-CCP. Foram utilizados dois métodos diferentes, sendo 

que os primeiros 39 pacientes fizeram o exame através do ELISA e os 17 restantes através da 

quimioluminescência. Os pacientes foram então divididos em dois grupos, segundo a 

positividade do teste, de acordo com o valor de referência do kit utilizado (maior que 10 U/ml 

para o ELISA e maior que 5 U/ml para a quimioluminescência). 

A pesquisa da presença do FR foi realizada através de busca direta no prontuário dos pacientes, 

sendo então estes divididos em FR positivos e negativos. 

A avaliação radiográfica foi realizada por meio de RC de mãos e punhos, em incidência póstero-

anterior. Foram aceitas as radiografias realizadas com diferença de tempo de até três meses, 

antes ou depois, da coleta dos dados. Para a análise, foi utilizado o método de SmvH,36 somente 

de mãos e punhos.22 Neste método, a nota máxima, para ambas as mãos, é 280, sendo 16 áreas 

para erosões (0-5 pontos) e 15 áreas para redução de espaço (0-4 pontos), em cada mão. 

Um subgrupo de 35 pacientes foi encaminhado para a realização de RM em até quatro semanas 

após a entrevista, no aparelho GE 1,5 tesla Signa HDxT (GE Healthcare, Milwaukee, WI, 
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USA). Para a análise das ressonâncias, foi seguido o protocolo do RAMRIS,37 para punho e 

metacarpofalangeanas, do grupo de Medidas de Desfechos em Ensaios Clínicos em Artrite 

Reumatoide (OMERACT, do inglês, Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical 

Trials).  Os exames foram realizados na mão dominante, nas sequências coronal (T1 e T2 com 

supressão de gordura), axial (T1 antes e após o uso do contraste gadolínio endovenoso) e axial 

e coronal (T1 com saturação de gordura). 

 A análise das ressonâncias e das radiografias foi realizada por um único radiologista, que 

desconhecia a condição clínica do paciente. Foi calculada a concordância intraobservador para 

o escore de SmvH e o coeficiente de correlação intraclasse calculado foi de 0,958, classificada 

como excelente. Não foi possível o cálculo do coeficiente intraclasse do RAMRIS, pois para 

isso é necessário o cálculo do componente de variação, que resultou em um valor negativo. 

Sendo assim, optou-se pelo cálculo do coeficiente de Spearmam, sendo encontrado valor de 

0,96. 

O armazenamento dos dados e todas as análises estatísticas foram feitas através do software 

IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 19). Para as variáveis 

categóricas, foram apresentadas as distribuições de frequência e para as variáveis contínuas, as 

medidas de síntese numérica. A associação entre as variáveis categóricas foi analisada através 

do teste de Qui-Quadrado ou do teste Exato de Fisher. A normalidade das variáveis contínuas 

foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. Para variáveis sem distribuição normal a análise 

foi feita utilizando-se o teste não paramétrico de U-Mann-Whitney. Para se verificar a 

associação entre duas variáveis contínuas não normais foi usado o teste não paramétrico de 

Spearman. Considerou-se um nível de significância de 5%. 

3.5 RESULTADOS 

No período de agosto de 2011 a agosto de 2013 foram avaliados 56 pacientes com diagnóstico 

de AR estabelecida, atendidos consecutivamente em um centro de reumatologia de referência. 

 A Tabela 1 resume o perfil demográfico, clínico, funcional e de imagem dos pacientes 

estudados. 
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Tabela 1- Características demográficas, clínicas e de imagem dos pacientes estudados 

Variáveis Medidas 

Idade: Mediana (IIq) 55 (47,5-60) 

Sexo feminino: n (%)  50 (89,3) 

Tempo de doença em anos: Mediana (IIq) 6 (3-9) 

Tempo entre doença e diagnóstico em anos: Mediana (IIq) 0 (0-1)  

Fator reumatoide positivo: n (%) 31 (55,4) 

Anti-CCP positivo: n (%) 37 (66,1) 

Fuma ou já fumou: n (%) 25 (44,6) 

Presença de nódulos reumatoides: n (%) 8 (14,3) 

Presença de acometimento pulmonar: n (%) 6 (10,7) 

Presença de síndrome de Sjögren: n (%) 2 (3,6) 

Pacientes em uso de corticoides: n (%) 49 (87,5) 

Pacientes em uso de DMARDs sintéticos: n (%) 

Metotrexate: n (%) 

Leflunomida: n (%) 

Hidroxicloroquina: n (%) 

Metotrexate/leflunomida: n (%) 

Metotrexate/hidroxicloroquina: n (%) 

Metotrexate/hidroxicloroquina/sulfassalazina: n (%) 

Ciclosporina: n (%) 

43 (76,8) 

15 (26,8) 

5 (8,9) 

3 (5,4) 

9 (16,1) 

9 (16,1) 

1 (1,8) 

1 (1,8) 

Pacientes em uso de DMARDs biológicos: n (%) 

Adalimumabe: n (%) 

Etanercept: n (%) 

Infliximabe: n (%) 

Tocilizumabe: n (%) 

11 (19,6) 

4 (7,1) 

2 (3,6) 

3 (5,4) 

2 (3,6) 

Pacientes sem DMARDs: n (%) 2 (3,6) 

CDAI: Mediana (IIq) 

Remissão(≤2,8): n (%) 

Remissão e baixa atividade (≤10): n (%) 

Moderada atividade (>10 ≤ 22): n (%) 

Alta atividade (>22): n (%) 

14,7 (5,4-25) 

8 (14,3) 

23 (41) 

17 (30,4) 

16 (28,6) 

HAQ: Mediana (IIq) 

Normal (=0): n (%) 

Dificuldade leve a moderada (>0 e ≤1): n (%) 

Dificuldade moderada a intensa (>1 e ≤2): n (%) 

Dificuldade intensa a muito intensa (>2 e ≤ 3): n (%)   

1,06 (0,28-1,75) 

9 (16,1) 

19 (33,9) 

18 (32,1) 

10 (17,9) 

Sharp van der Heijde*  

Total: Mediana (IIq) 

Erosão: Mediana (IIq) 

Redução de espaço: Mediana (IIq) 

 

2 (0-8) 

1 (0-6) 

1 (0-5,5) 

RAMRIS**  

Total: Mediana (IIq) 

Erosão: Mediana (IIq) 

Edema ósseo: Mediana (IIq)  

Sinovite: Mediana (IIq) 

 

15 (7-35)  

8 (1-19)  

6 (2-14) 

4 (2-6) 
*55 pacientes realizaram RC 

**35 pacientes realizaram RM 

 n: número de pacientes com artrite reumatoide; IIq: intervalo interquartil; anti-CCP: anticorpo antipeptídeo 

citrulinadocíclico; CDAI: índice clínico de atividade de doença; HAQ: Questionário de avaliação de saúde; 

RAMRIS: Sistema de pontuação de imagem por ressonância magnética na artrite reumatoide. 

DMARDs: Disease modifyind antirheumatic drugs  
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Associação do anti-CCP com as características demográficas e clínicas 

A análise da associação das características demográficas e clínicas com a presença do anti-CCP, 

mostrou que este anticorpo se associou significativamente com o FR (OR de 6,62 com IC 95% 

de 1,92-22,89 e p<0,01) e com o tabagismo (OR de 7,82 com IC 95% de 1,93-31,62 e p<0,01). 

 

Associação do anti-CCP com os índices de atividade de doença, de capacidade funcional 

e de dano estrutural 

A análise da associação do anti-CCP com o CDAI, o HAQ, o SmvH e o RAMRIS estão 

apresentados na tabela 2.  

Em relação à atividade de doença, o valor da mediana do CDAI foi maior no grupo dos 

pacientes com o anti-CCP positivo, mas a relação não foi significativa (p=0,06). Por outro lado, 

ter o anti-CCP negativo não se associou com a ocorrência de remissão ou estado de baixa 

atividade de doença (OR:2,86 com IC 95% de 0,91-8,97 e p=0,09). Os escores HAQ, SmvH 

(total, erosão e redução de espaço) e RAMRIS (total, erosão, edema ósseo e sinovite) não 

apresentaram associação com a presença do anti-CCP. 

 

Tabela 2-Associação do anti-CCP com os índices de atividade de doença, de capacidade 

funcional e dano estrutural 

Variáveis                  Anti-CCP Valor p 

OR (IC 95%) 

 Negativo Positivo  

CDAI, mediana (IIq) 7,5 (4,2-21,4) 16,2 (5,7-31,4) p=0,06* 

CDAI 

Remissão e baixa atividade de doença, n (%) 

Moderada e alta atividade de doença, n (%) 

 

11 (47,8) 

8 (24,2) 

 

12 (52,2) 

25 (75,8) 

 

p=0,09** 

OR=2,86(0,91-8,97) 

HAQ, mediana  1(0,25-1,5) 1,13 (0,31-2) p=0,49* 

Sharp van der Heijde 

Total, mediana (IIq) 

Erosão, mediana (IIq) 

Redução de espaço, mediana (IIq) 

 

1 (0-7) 

1 (0-4) 

1 (0-4) 

 

3,5 (0-8) 

2 (0-6,75) 

1(0-2,75) 

 

p=0,29* 

p=0,31* 

p=0,39* 

RAMRIS 

Total, mediana (IIq) 

Erosão, mediana (IIq) 

Edema ósseo, mediana (IIq) 

Sinovite, mediana (IIq) 

 

14 (8,5-30,5) 

8 (2-15) 

5 (2-12,5) 

3 (1,5-5,5) 

 

23 (6,75-42) 

10 (1-22,25) 

8 (2,75-16) 

4 (3-7,25) 

 

p=0,55* 

p=0,50* 

p=0,37* 

p=0,20* 
n: número de pacientes; Anti-CCP: anticorpo antipeptídeo citrulinadocíclico; CDAI: Índice clínico de atividade de doença; 

HAQ: Questionário de avaliação de saúde; RAMRIS: Sistema de pontuação de imagem por ressonância magnética na artrite 

reumatoide. 

*teste de U-Mann-Witney 

**teste do qui-quadrado 
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Correlação entre o CDAI e os índices de SmvH e de RAMRIS 

Foi calculado o coeficiente de correlação de Spearman entre o CDAI e os índices de imagem 

(SmvH e RAMRIS), não sendo encontrado relação entre eles. Foi calculado também o 

coeficiente de correlação entre o RAMRIS e o SmvH, sendo encontrada correlação entre o 

índice de erosão do RAMRIS e o índice de erosão do SmvH (rs=0,45 e p=0,007). Já em relação 

ao índice de edema no RAMRIS e o índice de erosão no Sharp, foi encontrada uma correlação, 

porém sem significância estatística (rs=0,32 e p=0,063). 

 

Achados da ressonância magnética nos pacientes em remissão ou em baixa atividade de 

doença 

Dos 35 pacientes que realizaram a RM, 13 pacientes estavam em remissão ou em baixa 

atividade de doença (CDAI≤10). Destes, 12 (92,3%) pacientes apresentavam edema e 12 

(92,3%) pacientes apresentavam sinovite, sendo que apenas dois apresentavam sinovite maior 

que 5,0 mm (15,4%). A mediana (IIq) do índice total do RAMRIS foi de 21 (11,5-34), do índice 

de erosão foi de 9 (3,5-15,15), do índice de edema foi de 6 (3,5-12,5) e do índice de sinovite 

foi de 3 (2,1-5,75). Entre os 22 (95,6%) pacientes que se encontravam em moderada a alta 

atividade, 21 (95,6%) pacientes apresentavam edema e 21 pacientes apresentavam sinovite. A 

mediana (IIq) do índice total do RAMRIS foi de 13 (6-31), do índice de erosão foi de 5 (1-17), 

do índice de edema foi de 5 (2-14) e do índice de sinovite foi de 3,5 (2-6). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os pacientes que estavam em remissão e em baixa atividade 

de doença, daqueles que estavam em moderada e alta atividade de doença, em relação a todos 

os índices do RAMRIS. 

3.6  DISCUSSÃO 

O presente estudo analisou características do perfil demográfico, clínico, funcional e de imagem 

de brasileiros com AR estabelecida, afim de se conhecer a relação do anti-CCP com a gravidade 

da doença.  

Na população em estudo, a frequência de positividade para o anti-CCP foi de 66,1%, 

semelhante a encontrada por Silva e cols,19 em pacientes brasileiros com AR estabelecida. A 

positividade para o FR foi de 55,4%. Essa baixa prevalência pode ser explicada pela flutuação 

dos níveis do anticorpo durante o curso da doença em resposta ao tratamento,20 ou devido ao 

desenho do estudo, no qual a informação sobre a positividade do FR se baseou nos dados de 

registro médico, desconhecendo-se a situação atual sobre a positividade para esse anticorpo. 

Sabe-se que os testes de anti-CCP e de FR são correlatos. Estudos já mostraram que a maioria 



44 

 

dos pacientes com AR, que têm o FR positivo, são também anti-CCP positivos.3,19,20 Nosso 

estudo está de acordo com a literatura, pois 83,9% dos pacientes com FR positivo tiveram o 

anti-CCP positivo e, e os pacientes com FR positivo apresentaram 6,6 vezes a chance de serem 

positivos para o anti-CCP. 

O tabagismo é o principal processo ambiental relacionado a AR, principalmente nos pacientes 

positivos para o HLA-DRB1, sendo a citrulinação induzida por substâncias do tabaco, o 

potencial mecanismo fisiopatológico desse processo.38 Na população do presente estudo, houve 

uma importante associação do tabagismo com a positividade do anti-CCP, demonstrando que 

o hábito de fumar atual ou pregresso aumenta em 7,8 vezes as chances de apresentar o anti-

CCP positivo.  Este resultado está de acordo com o encontrado por Pedersen e cols.,39,40 que 

avaliaram vários riscos ambientais relacionados ao anti-CCP e ao HLA-DRB1 e por Goeldner 

e cols.,41 que estudaram a associação do tabagismo com o anti-CCP, em pacientes brasileiros 

com AR estabelecida. 

A avaliação da atividade de doença no nosso trabalho foi feito pelo CDAI, que apresenta uma 

boa correlação com os demais índices de avaliação.30,34,42 Nossos resultados mostraram que os 

pacientes anti-CCP positivos apresentaram valor de mediana do CDAI maior que os anti-CCP 

negativos, porém sem significância estatística (p=0,06). Nossos resultados estão de acordo com 

Choe e cols.,30 que avaliaram, a associação dos níveis do anti-CCP com os índices de atividade 

DAS28, SDAI e CDAI, em pacientes com AR estabelecida, não encontrando associação 

significativa.  

Uma vez que o estado de remissão ou baixa atividade de doença são os principais alvos 

terapêuticos,43 optou-se também pela análise da associação do anti-CCP com a ocorrência de 

remissão e baixa atividade de doença. Nossos resultados mostraram que ter o anti-CCP negativo 

não se associou com a ocorrência de remissão e baixa atividade de doença (p=0,08). Mota e 

cols.,31 que avaliaram pacientes brasileiros com AR inicial, por três anos, não encontraram 

relação entre o anti-CCP negativo e maiores taxas de remissão, medida através do DAS28.  

Dois estudos prévios em AR inicial, Kastbom e cols.25 e Rönnelid e cols.,10 que avaliaram 

pacientes prospectivamente, encontraram associação do anti-CCP com os níveis de VHS, de 

PCR e com o DAS28. Por outro lado, Nell e cols., apesar de terem encontrado pior resposta ao 

tratamento no DAS28 em seus pacientes soropositivos, após cinco e 10 anos de 

acompanhamento, também não conseguiram alcançar significância estatística.9 Em AR 

estabelecida, estudos anteriores também mostraram que a atividade de doença não era diferente 

entre os pacientes positivos ou negativos para o anti-CCP.19,21,24, Somente dois estudos 

encontraram associação entre o anti-CCP e a atividade de doença, avaliado pelo índice de 

atividade com 28 articulações (DAS28).22,33 
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Nosso estudo não encontrou associação entre o anti-CCP e o HAQ. Na literatura, a incapacidade 

funcional em AR inicial, avaliada pelo HAQ, parece não se associar à presença do anti-CCP.25,27 

O mesmo resultado já foi reportado na AR estabelecida.20,24 Shidara e cols.,34 avaliando a 

associação do anti-CCP com uma versão japonesa do HAQ, encontraram associação 

significativa. A média de duração de doença do estudo japonês foi de 20 anos, tempo em que o 

grau de incapacidade funcional, provavelmente, seja permanente e esteja menos relacionado à 

atividade de doença atual, trazendo questionamento sobre associação independente entre o 

anticorpo e o desfecho funcional da AR. No Brasil, Silva e cols.,19 em que estudaram 100 

pacientes com AR estabelecida, com média de oito anos de doença, encontraram associação 

entre o anti-CCP e o HAQ, enquanto Mota e cols.,27 avaliando 65 pacientes com AR inicial, em 

um estudo transversal, não encontraram tal associação. 

A análise radiográfica é considerada um dos métodos mais objetivos de avaliação da gravidade 

da AR. O método de SmvH, embora seja o mais detalhado e o de mais difícil execução, gastando 

mais tempo do examinador, é considerado o mais sensível e preciso na detecção de pequenas 

alterações ao longo do tempo.44 Embora a literatura mostre associação entre a presença do anti-

CCP e o dano estrutural medido através da RC na AR inicial.3-15 Em se tratando de AR 

estabelecida, os resultados não foram tão conclusivos.16-23 A relação entre a presença do anti-

CCP e o dano estrutural foi demonstrada em diversos estudos, embora esses resultados não 

tenham sido confirmados em outros trabalhos.15,21,23 Ressalta-se que a maioria desses estudos 

usou o Larsen ou o Sharp como método de avaliação radiográfica. Gandjbakhch e cols.,45 em 

um estudo prospectivo, ao analisar fatores envolvidos com a progressão radiográfica, em grupo 

de pacientes em remissão e baixa atividade de doença, não encontrou associação significativa 

entre o anti-CCP e o dano estrutural. No Brasil, Silva e cols., em AR estabelecida, encontraram 

relação entre o anticorpo e o dano estrutural, utilizando o método de Sharp.19 Nieto-Colônia e 

col., em acompanhamento radiográfico, por nove anos, através do escore de Larsen, não 

encontrou diferença de progressão radiográfica entre os pacientes anti-CCP positivos ou 

negativos.23 Enfim, o nosso trabalho não estabeleceu a associação do anti-CCP com o dano 

estrutural avaliado pelo SmvH, na AR estabelecida. O índice de dano estrutural médio da nossa 

amostra, quando comparado a outros estudos em AR estabelecida que usaram o mesmo 

método,20,22 foi bem mais baixo, sugerindo que nossa amostra foi formada por pacientes com 

doença menos erosiva.  

O nosso estudo foi o primeiro a analisar a associação do anti-CCP com o dano estrutural na AR, 

medido através da RM. Nossos resultados mostraram que não houve diferença estatisticamente 

significativa, nos parâmetros avaliados pela RM, entre os pacientes positivos e negativos para 

o anti-CCP. Os valores do escore RAMRIS para sinovite, edema ósseo e erosão, quando 
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comparado com outros estudos,46,47 foram menores, evidenciando, mais uma vez, que nossa 

amostra foi formada por maioria de indivíduos com doença mais leve e menos erosiva. Ressalta-

se que o uso da RM para a monitoração do tratamento com agentes biológicos, pode selecionar 

pacientes em alta atividade de doença. 

Pacientes em remissão e baixa atividade de doença podem, a despeito do controle clínico, 

apresentar sinais de atividade à RM,48,49 e essas alterações podem determinar progressão 

radiográfica futura.50 Os resultados do presente estudo não indicaram associação entre os 

escores do RAMRIS e a atividade da doença. Por outro lado, 92,1% dos nossos pacientes que 

estavam em remissão ou em baixa atividade de doença apresentaram sinais de inflamação 

(edema e sinovite) na RM, sendo que somente dois deles (15,4%) apresentaram sinovite maior 

que 5 mm. Segundo Gandjbakhch e cols.,45 somente o índice de sinovite do RAMRIS se associa 

à progressão radiográfica, com ponto de corte de 5mm. Dessa forma, acredita-se que 85% dos 

nossos pacientes em remissão e em baixa atividade de doença estejam protegidos. Sugere-se 

que pacientes em remissão ou em baixa atividade de doença, mas com presença de sinovite 

maior que 5mm à RM, têm o mesmo potencial de evolução radiográfica, sendo necessário que 

estes pacientes sejam acompanhados da mesma forma, independente da presença do anti-CCP.  

Concluindo, na amostra avaliada, os resultados não estabeleceram a associação do anti-CCP 

com a gravidade da doença. A presença de variáveis confundidoras, como diagnóstico precoce 

e adequada resposta à intervenção terapêutica, contribuíram para constituição de um grupo de 

portadores de doença menos grave e pouco erosiva. Acredita-se que a forma de seleção dos 

participantes do nosso estudo, no qual foram aceitos somente indivíduos com menos de 10 anos 

de doença e sem dificuldade para cumprir o protocolo de pesquisa, possam também ter limitado 

a exposição de todo o universo da AR. Ainda assim, esse resultado permite questionar se o anti-

CCP teria menor influência no prognóstico em pacientes com perfil de doença mais favorável. 

A avaliação de um número maior de indivíduos, possivelmente com distribuição multicêntrica, 

em estudos com delineamento prospectivo de longo período de observação e, se possível, com 

maior controle das variáveis confundidoras, poderia contribuir para a resolução definitiva dessa 

questão. Até o momento, não podemos corroborar a indicação para a pesquisa do anti-CCP, 

como uma ferramenta prognóstica de desfecho funcional em AR estabelecida.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que pode levar a importante 

comprometimento funcional. Como o seu curso pode variar de leve a muito grave, especial 

atenção vem sendo dirigida à identificação de parâmetros indicadores de mau prognóstico. 

Embora muitos trabalhos sugiram que o anti-CCP esteja associado a doença mais erosiva, 

principalmente em AR inicial, ainda não está clara sua associação com a atividade de doença e 

com a capacidade funcional.  

No nosso estudo, a amostra estudada foi formada por maioria de pacientes com perfil de doença 

menos grave e pouco erosiva. Nesse grupo não foi possível estabelecer a associação do anti-

CCP com o CDAI, com o HAQ e com os escores de imagem, SmvH e RAMRIS. Acredita-se 

que o que pode ter contribuído para a seleção de participantes com este perfil, foi o diagnóstico 

precoce (em média com menos de um ano) e o rápido início do tratamento. Este resultado 

permite questionar uma menor influência do anti-CCP no prognóstico de pacientes com perfil 

de doença mais favorável. 

Por outro lado, nosso trabalho apresentou algumas limitações, como o pequeno tamanho da 

amostra e o seu desenho transversal. Outra limitação, que pode ter contribuído para a seleção 

de pacientes com doença menos grave, foi a forma de seleção dos participantes (foram aceitos 

somente indivíduos com menos de 10 anos de doença e sem impossibilidade de acesso à mesa 

de exame da RM) e de aplicação do protocolo de pesquisa, no qual os pacientes com muita 

limitação para locomoção e aqueles do interior podem ter se recusado mais a participar do 

estudo. 

Por fim, acredita-se que a avaliação de um número maior de indivíduos, possivelmente com 

distribuição multicêntrica, em estudos com delineamento prospectivo de longo período de 

observação e, se possível, com maior controle das variáveis confundidoras, poderia contribuir 

para a resolução definitiva do papel do anti-CCP na gravidade da AR. Até o momento, não 

podemos corroborar a indicação para a pesquisa deste anticorpo, como uma ferramenta 

prognóstica em AR estabelecida.  
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MINAS GERAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: PERFIL CLÍNICO, RADIOLÓGICO E LABORATORIAL DOS PACIENTES COM ARTRITE 

REUMATÓIDE ACOMPANHADOS NO AMBULATÓRIO DE REUMATOLOGIA DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE 

 

Pesquisador responsável: Dra. Lílian Santuza Santos Porto 

            

Prezado Sr.(a), 

 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre Artrite Reumatóide. 

 

A Artrite Reumatóide é uma doença auto-imune sistêmica cujas manifestações clínicas podem 

variar desde dor articular leve, sem outras complicações, até grave deformidade óssea com 

importante incapacidade física. O diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para 

se evitar ou retardar a evolução natural da doença. 

O estudo proposto pretende analisar os seus dados e dos outros pacientes com Artrite 

Reumatóide acompanhados no Ambulatório de Reumatologia da SCMBH, obtidos através do 

prontuário e do atendimento clínico, referentes à anamnese, ao exame físico e aos exames 

laboratoriais e radiológicos. 

Tal estudo tem os seguintes objetivos: 1) Estabelecer a prevalência da Artrite Reumatóide no 

Ambulatório de Reumatologia do SCMBH; 2) Propiciar a abordagem completa do paciente 

pelo reumatologista e pelo radiologista; 3) Ampliar a visão dos especialistas no que diz respeito 

ao conhecimento clínico, laboratorial e imaginológico da Artrite Reumatóide; 4) Promover a 

melhoria da assistência médica aos pacientes com Artrite Reumatóide. 

Os dados serão colhidos pelo pesquisador supracitado, bem como pelos médicos assistentes do 

Ambulatório de Artrite Reumatóide do Serviço de Reumatologia da SCMBH. Esses serão 

analisados estatisticamente e os resultados serão apresentados e/ou publicados em meios 

científicos. 

Informamos que sua identificação será sigilosa e que o estudo proposto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da SCMBH em 29/07/2011. 
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Se concordar em participar do estudo e permitir que seus dados sejam incluídos neste, pedimos 

que o Sr.(a) assine o presente Termo de Consentimento, dizendo que entendeu e concordou 

com as explicações acima.  

Se o Sr.(a) desejar mais esclarecimentos ou se apresentar qualquer dúvida sobre a pesquisa,  

estamos dispostos a responder qualquer pergunta.  

Se o Sr.(a) se recusar a participar ou se desejar desistir em qualquer momento, isso não irá 

implicar nenhum prejuízo, de qualquer natureza, para a sua pessoa. 

Eu, ____________________________________________________________tenho ciência 

do exposto e concordo em participar do presente estudo. 

 

Belo Horizonte,  _____ de ______________ de 2011. 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

Testemunha: __________________________________________________ 
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ANEXO C – PROTOCOLO DE PESQUISA 

Perfil Clínico, Radiológico e Laboratorial dos Pacientes com Artrite Reumatóide 

Acompanhados no Ambulatório de Reumatologia da Santa Casa de Misericórdia de Belo 

Horizonte 

 

 

1. Identificação: 

 

 Data do preenchimento: 

 

 Responsável pelo preenchimento: 

 

 Número do protocolo: 

 

 Número do voucher do anti-ccp: 

 

 Nome do paciente: 

 

 Prontuário: 

 

 Endereço: 

 

 Telefone: 

 

 Idade: 

 

 Sexo:     (   ) M            (   )F 

 

 Cor:    (   ) B          (   )N            (   )P 

 

 Ano do diagnóstico: 

 

 Tempo de doença: 

 

 Tabagismo: (    )Sim            (   )Não 

 

2. Atividade da doença: 

 

 Avaliação da doença pelo médico 

 
Assintomático_______________________________________________________Muito severo 

0                                                                                                                          
10cm 
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 Avaliação da doença pelo paciente 

 
Assintomático_______________________________________________________Muito severo 

                       0                                                                                                                            10cm 

 

 Contagem de articulações sensíveis:____________ 

 Contagem de articulações edemaciadas:_________ 

 

3. Laboratório: 

 

 FR (primeiro positivo do prontuário):____________ 

 Anti-CCP:________ 

 VHS (até 30 dias antes ou depois):______________ 

 PCR (até 30 dias antes ou depois):______________ 

 

4. Imagem: 

 

 Sharp:_________________________________ 

            ________________________________ 

           ________________________________ 

 

 RAMRIS:________________________________ 

                _______________________________ 

               __________________________________ 

 

5. Índices de avaliação 

 

 CDAI:___________ 

 HAQ:___________ 

 

6. Manifestações extra-articulares: 

 

 Nódulos Reumatóides: (    )Sim            (   )Não 

 S. Sjögren 2ª: (   ) Sim               (   ) Não 

 Pleurite:  (   )Sim             (   ) Não 

 Pericardite: (   )Sim           (   ) Não 

 Envolvimento Pulmonar: (   )Sim            (   )Não 

 Vasculite: (   )Sim                   (   )Não 

 Envolvimento ocular: (   )Sim               (   )Não 

 Envolvimento renal: (   ) Sim            (   ) Não 

 Amiloidose: (   ) Sim            (   ) Não 

 

 

7. Tratamento atual: 

 

 Prednisona(    ) 
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 Hidroxicloroquina (    ) 

 Metotrexate (    ) 

 Sulfassalazina (    ) 

 Leflunomide (    ) 

 Ciclosporina (    ) 

 Infliximabe (    ) 

 Etanercept (    ) 

 Adalimumabe (    ) 

 Rituximabe (    ) 

 Tocilizumabe (    ) 

 Abatacept(   ) 

 Outros (   ) ________________________________ 

 

8. Tratamento pregresso: 

 

 Prednisona(    ) 

 Hidroxicloroquina (    ) 

 Metotrexate (    ) 

 Sulfassalazina (    ) 

 MTX/HCQ (   ) 

 MTX/sulfassalazina (   ) 

 MTX/Sulfassalazina/HCQ (   ) 

 Leflunomide (    ) 

 MTX/leflunomide (   ) 

 Ciclosporina (   ) 

 Infliximabe (    ) 

 Etanercept (    ) 

 Adalimumabe (    ) 

 Rituximabe (    ) 

 Tocilizumabe (    ) 

 Abatacept(   ) 

 Outros (   ) ________________________________ 

 

9. Critérios de exclusão: 

 

 IRC (Clerance<60): (    )Sim            (   )Não 

 Amputações, fraturas ou cirurgia em mãos e punhos: (    )Sim            (   )Não 

 Dificuldade de acesso à mesa de exame: (    )Sim            (   )Não 

 Marca-passo ou Clipe de aneurisma cerebral: (    )Sim            (   )Não 

 Gravidez: (    )Sim            (   )Não 

 Claustrofobia: (    )Sim            (   )Não 
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ANEXO D – HAQ (QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL) 

 

 

 

 

 

Por favor, selecione todas as ajudas ou dispositivos que você usualmente utiliza para qualquer uma destas 

atividades: (marque com um X) 

 

□ 1. Bengala       □2. Andador         □3. Muletas           □4. Cadeira de Rodas      

□5. Utensílios especiais ou construídos 

□6. Dispositivos usados para se vestir (ganchos para botões, puxador de zíper, calçador de sapatos com 

haste longa, etc) 

□7. Cadeira especial ou construíde         □8. Outros (especificar) _______ 

 

Por favor, selecione quaisquer categorias nas quais você usualmente necessita de ajuda de outra pessoa: 

(marque com um X) 

 

□9. Vestir-se e cuidar-se        □10. Levantar-se        □11. Comer         

□12. Caminhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você é capaz de: Sem 

Qualquer 

 

Com 

alguma 

 

Com muita 

 

Incapaz  

de fazer 

 

1. Vestir-se, inclusive amarrar os cadarços dos 

sapatos e abotoar suas roupas? 

0 1 2 3 

2. Lavar sua cabeça e seus cabelos? 0 1 2 3 

3. Levantar-se de maneira ereta de uma cadeira 

de encosto reto e sem braço? 

0 1 2 3 

4. Deitar-se e levantar-se da cama? 0 1 2 3 

5. Cortar um pedaço de carne? 0 1 2 3 

6. Levar à boca um copo ou uma xícara cheia de 

café, leite ou água? 

0 1 2 3 

7. Abrir um saco de leite comum? 0 1 2 3 

8. Caminhar em lugares planos? 0 1 2 3 

9. Subir 5 degraus? 0 1 2 3 
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 Nível de Dificuldade 

Você é capaz de: Sem 

Qualquer 

 

Com 

alguma 

 

Com muita 

 

Incapaz  

de fazer 

 

10. Lavar e secar seu corpo após o banho? 0 1 2 3 

11. Tomar banho de chuveiro? 0 1 2 3 

12. Sentar-se e levantar-se de um vaso sanitário? 0 1 2 3 

13. Levantar os braços e pegar um objeto de 

aproximadamente 2,5kg, que está posicionado 

pouco acima da cabeça? 

0 1 2 3 

14. Curvar-se para pegar suas roupas no chão? 0 1 2 3 

15. Segurar-se em pé no ônibus ou metrô? 0 1 2 3 

16. Abrir potes ou vidros de conservas que tenham 

sido previamente abertos? 

0 1 2 3 

17. Abrir e fechar torneiras? 0 1 2 3 

18. Fazer compras nas redondezas onde mora? 0 1 2 3 

19. Entrar e sair do ônibus? 0 1 2 3 

20. Realizar tarefas tais como usar a vassoura para 

varrer e rodo para água? 

0 1 2 3 

 

Por favor, selecione todas as ajudas ou dispositivos que você usualmente utiliza para qualquer uma destas 

atividades: (marque com um X) 

 

□ 13. Assento elevado para privada             □14. Assento para banho                                        □15. Abridor 

de potes (previamente abertos)                □16. Corrimão para banho    

□17. Utensílios com cabo longo para alcançar objetos 

□18. Utensílios com cabo longo no banho                     □19. Outros (especificar) _____ 

 

Por favor, selecione quaisquer categorias nas quais você usualmente necessita de ajuda de outra pessoa: 

(marque com um X) 

 

□20. Higiene        □21. Alcançar objetos        □22. Preensão e abertura de utensílios       

 □23. Tarefas domésticas 
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