
REUMATOC A P I TA L

1

#24
ARTRITE REATIVA

MICROBIOTA INTESTINAL 
NA PSORÍASE

TENDINOPATIAS
TENDINITE E TENDINOSE

OSTEOARTRITE 
DO QUADRIL

Nº 24 | Set | Out | Nov |2022

          



REUMATOC A P I TA L

2

Atuarte
50

DIRETORIA

Presidente: Jamille Nascimento Carneiro
Vice-presidente: Ana Cristina V. Oliveira
1º  secretário:  Anna Beatriz Assad Maia
2º  secretário:  Ana Paula Monteiro Gomides
1º tesoureiro:  Clarissa de Castro  Ferreira
2º  tesoureiro:  Ana Carolina Emy V. Hidaka

Diretor científico: Lícia Maria Mota

COMISSÕES ESPECIAIS
 

Diretor Revista Capital Reumato: 
Anna Beatriz Assad Maia
Diretor Conselho fiscal e consultivo: 
Carlos Eduardo de Carvalho Lins

DIRETOR  COORDENAÇÃO DE  EVENTOS 
E DIVULGAÇÃO: 
Ravena Fontenele Belchior Cabral
Luciana Feitosa Muniz - colaboradora
Gabriela Profirio Jardim Santos - colaboradora

DIRETOR COORDENAÇÃO REUMATO 
E COMUNIDADE: Ana Patrícia de Paula

PALAVRA DA EDITORA

ÍNDICE

43

Reumato
na prática

DIRETORIA - GESTÃO 2021/2022

Editora da Revista Capital 
Reumato 2021/2022

ANNA BEATRIZ 
ASSAD MAIA

“A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. 
Palavras que me aceitam como sou— eu não aceito. Não aguento ser apenas um 
sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão 
às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva etc. etc. Perdoai. 
Mas eu preciso ser Outros.”  

                                         Manoel de Barros, Retratos do Artista Quando Coisa 

 É preciso que falemos dos eixos, e de como sustentá-los para que 
cumpram sua função.
 Cada um no seu ofício, diria o sábio. O reumatologista estuda as 
estruturas que nos permitem ver o mundo da nossa própria altura. Foi 
a consolidação da postura ereta que nos fez deparar com o horizonte, 
quiçá foi o que nos fez sonhar... 
 A vigésima quarta edição da Capital Reumato trata das estruturas 
que compõem nosso eixo locomotor, de seus sustentáculos, bem como 
de algumas doenças que possam acometê-las.
 Ao longo da leitura, traremos à atenção, pela voz do poeta Manoel 
de Barros, outra qualidade de eixo, não menos importante: a sutileza 
dos sentidos, que permite o exercício da plena atenção à vida, nas suas 
diversas formas de manifestação.  
 São as delicadezas, só percebidas mediante refinado senso, que nos 
fazem transcender a dureza do real. Não me refiro a mimos. Falo do 
afinamento tonal do vento, da forte impressão deixada na alma pelo 
luar,  da quase imaterialidade e onipresença do ar, do fino som das 
folhas quando a ele se entregam...

Anna Beatriz Assad Maia 
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MENSAGEM DA PRESIDENTE

EXPEDIENTE:

Reumatologistas revisoras: Ana Paula Gomides, Licia Maria Mota, 
Ravena Fontenele Belchior Cabral, Gabriela Profirio Jardim Santos, 
Jamille Nascimento Carneiro e Luciana Feitosa Muniz

Envie seu texto para ser publicado na revista: reumatobrasilia@gmail.com 

Material de distribuíção exclusiva para área médica. A revista Capital Reumato não se responsabiliza por serviços, produtos 
e imagens publicadas pelos anunciantes. As matérias assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores e não 
expressam, necessariamente, a opinião da Revista Capital Reumato. 

A responsabilidade de conteúdo médico científico do material recebido para publicação, bem como por eventuais conceitos 
emitidos ou conflitos de interesses, é exclusiva dos autores.

DRA. JAMILLE 
NASCIMENTO 
CARNEIRO

Presidente da Sociedade 
de Reumatologia de 
Brasília 2021/2022

Baixe todas as edições da Revista 
Capital Reumato  no site:
www.reumatodf.com.br 

Contato SRB: 
reumatobrasilia@gmail.com
(61) 3245-1671 | (61) 99668 0935

Editoração e Design Gráfico:
CS DESIGN
Contato: Cristiane (61) 98131 7287
www.csdesigngrafico.com.br
cristiane@csdesigngrafico.com.br

A gestão 2021/22 da Sociedade de Reumatologia de Brasília (SRB) sente-se honrada 
em contribuir e estar bem próxima de todos os Reumatologistas do Distrito Federal, 
promovendo ações que visam desbravar e solidificar o caminho desta especialidade. 

Para o ano de 2022 vamos dar seguimento ao trabalho de excelência que vem sendo 
realizado desde gestões anteriores. 

O intuito é manter o calendário científico de qualidade, incluindo os eventos que já se 
tornaram conhecidos por sua importância e extrema relevância local e nacional: 
- Encontro ATUAR: Atualização em Reumatologia
- Reuniões Científicas

Nossa publicação, a Revista Capital Reumato, tão consolidada no nosso meio, manterá sua 
periodicidade trimestral. Trazendo, também, sempre a interface com a arte incorporadas ao 
conteúdo técnico/científico no formato virtual. 

A Campanha Espondiloartrites continuará e outros projetos estão em andamento, 
especialmente aqueles que envolvem nosso papel no ensino e na Residência Médica em 
Reumatologia no DF, bem como junto à comunidade, divulgando nossa especialidade, 
conscientizando sobre as doenças reumatológicas e promovendo ações com o propósito 
de cooperação junto aos gestores em saúde, para formulação de políticas públicas efetivas. 

Reiteramos que toda nossa produção será pautada em preceitos éticos e com base em 
melhorias das práticas clínicas em Reumatologia. 

Convido os Reumatologistas do DF e demais colegas a continuarem prestigiando nossa SRB, 
associando-se e participando dos nossos eventos. 
 
 Dra. Jamille Nascimento Carneiro
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ACONTECEU

REUNIÃO CIENTIFICA HÍBRIDA
• No dia 14 de junho de 2022, às 19h30, foi realizada a 

2ª REUNIÃO CIENTIFICA HÍBRIDA. 

A reunião apresentou a seguinte agenda:

No encontro presencial pudemos nos reunir com 
brilhantes colegas.
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ACONTECEU

O evento virtual foi extensamente divulgado nas redes sociais e e-mail marketing com um grande alcance.

SAVE THE DATE: 
• PRÓXIMAS REUNIÕES CIENTÍFICAS:

31 de agosto de 2022 
Discussão de casos clínicos - Evento online

22 de novembro de 2022 - Evento híbrido

Lembramos que em TODAS as Reuniões Científicas/ Webinars:

• Emitimos certificados de Participação: 
https://reumatodf.com.br/eventos/certificados

• Conteúdo da aula fica disponibilizado, por tempo
indeterminado, na área restrita do sócio SRB.
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ACONTECEU

LANÇAMENTO: CURSO
• Trata-se de um projeto da Comissão da Reumato Comunidade da Sociedade de 

Reumatologia de Brasília (SRB).

• O projeto de EAD- Capacitação em Reumatologia é composto de aulas de doenças 
reumáticas de alta prevalência disponibilizadas nas páginas da Sociedade de Reumatologia 

de Brasília para acesso/capacitação à distância de clínicos, especialidades 
médicas afins e estudantes de medicina.

• Objetivo: melhorar o atendimento, cuidado aos pacientes reumáticos bem como fluxo de 
referência e contra-referência para nossa especialidade.

 TEMAS:
Aula 1: Osteoartrite e diagnóstico diferencial das artropatias inflamatórias (Lúpus 

eritematoso sistêmico, Artrite reumatoide, Espondiloartrites e outras)
Aula 2: Fibromialgia
Aula 3: Osteoporose

Aula 4: Gota

Estamos compartilhando conhecimentos. 
Você que é profissional de saúde médico e tem interesse nos temas os convido a conhecer o 

Projeto e se capacitar! 

As aulas estarão disponíveis no nosso site: www.reumatodf.com.br
e Sociedade de Reumatologia de Brasília SrB- You Tube.
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ACONTECEU

Informações: Dra. Jamille Nascimento Carneiro
Presidente SRB | Gestão 21/22

ATUAR: 
Convido a todos para o ATUAR 2022 

que será realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2022.

Esperamos vocês para, mais uma vez, celebrar a “Arte da Reumatologia”!

Site do evento: http://www.atuar2022.com.br
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MAURO KEISERMAN

Coordenador da disciplina de reumatologia da Faculdade 
de Medicina da PUCRS de 1981 a 2015. Chefe do Serviço de 
Reumatologia do Hospital São Lucas da PUCRS desde 1981. 
Membro da Comissão de Espondiloartrite da SBR. Diretor do 
RheumaCenter, Centro de Pesquisa em Reumatologia.

A VEZ E A VOZ DO ESPECIALISTA

Artrite Reativa

O autor discorre acerca do conceito de artrite reativa e os microorganismos 
envolvidos. Propõe acrescentar novos agentes infecciosos não relacionados no 
conceito tradicional, critica a classificação sugerida pela literatura e discute a 
tênue fronteira entre artrite reativa e artrite infecciosa. Finalmente, defende suas 
estratégias para avaliação diagnóstica e tratamento. (seria na segunda parte). 

 HISTÓRICO E CONCEITO  

 Artrite reativa (ARe) é uma das espondiloartrites. Elas caracterizam-se por sua forte 
associação com HLA-B27, padrão articular assimétrico com predomínio em membros 
inferiores, envolvimento das articulações sacro-ilíacas e coluna e manifestações 
cutâneas, mucosas e oculares que surgem após alguns tipos de infecções genitourinárias 
e intestinais (1, 2). 
 
 Hans Reiter, médico do exército alemão, descreveu, na primeira grande guerra, 
a doença de um jovem no qual apareceram artrite, uretrite e conjuntivite alguns 
dias após um surto de disenteria. Reiter não reconheceu que estas manifestações 
estivessem relacionadas com a infecção intestinal e chamou-a de “spirochaetosis 
arthritica” (3). Pouco tempo antes, os franceses Fiessinger e Léroy haviam descrito, em 
quatro pacientes com artrite aguda, a síndrome óculo-uretro-sinovial em um surto de 
disenteria por Shigella (4). 

  A síndrome passou a ser conhecida como Fiessinger-Léroy-Reiter, mas a 
denominação síndrome de Reiter foi consagrada após Bauer e Engelmann, em 1942, 
descreverem, em um jovem, a tríade artrite, uretrite e conjuntivite (5).
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 O termo artrite reativa foi sugerido por Ahvonen em 
1969 (6) e, também, por Dumonde em 1976 e foi conceituada 
como artrite transitória não-purulenta (reativa) aparecendo 
durante ou até semanas após uma infecção intestinal (7). 
Contrariamente à artrite séptica, foi definida como estéril e o 
agente microbiano responsável não poderia ser cultivado a 
partir do compartimento articular. 

  Como veremos a seguir, este conceito deve ser modificado 
para artrite não-purulenta relacionada com uma infecção 
recente ou não, não articular. Assim, também ficam incluídas 
no grupo as doenças relacionadas com infecção urogenital, a 
artrite da febre reumática e outras infecções bacterianas, virais 
e parasitárias que podem cursar com artrite e que não são 
sépticas nem apresentam material cultivável em articulações.  
Ampliam-se o espectro e manifestações clínicas peculiares 
a cada agente infeccioso e à resposta imune do hospedeiro 
e devem ser estimulados diagnósticos de artrite reativa 
secundária a infecção por estreptococo (sem critérios para febre 
reumática), por gonococo (sem artrite séptica), após rubéola, 
em período prodrômico de hepatite viral e na vigência de 
parasitose intestinal, entre outros. 
 
 Síndrome de Reiter é uma artrite reativa e este diagnóstico 
poderia ser referido quando uretrite, artrite e conjuntivite 
estiverem presentes (2). Entretanto, por não ter sido Reiter o 
primeiro a descrever a síndrome e por ser artrite reativa um 
termo mais descritivo, ARe tornou-se a terminologia mais 
apropriada não interessando se as manifestações clínicas 
envolvem ou não a tríade clássica (8).  

CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE ARTRITE REATIVA
 
 Não há consenso nos critérios diagnósticos de artrite 
reativa.  Em 1999, reuniu-se um grupo selecionado de “experts” 
no “4th International Workshop on Reactive Arthritis, Berlin, 
Germany, 3–6 July 1999”. Nesta reunião, foi decidido que o 
termo “artrite reativa” deveria ser usado somente em pacientes 
HLA-B27 positivos e com artrite relacionada a infecção e que 
preenchessem os critérios de Espondiloartrite “soro negativa.” 
Os outros tipos de artrite relacionadas com infecção (por 
exemplo, doença de Lyme e febre reumática) serão chamadas 
“artrite relacionada com infecção” (10). Recentemente, o grupo 
ASAS sugeriu chamar estes casos de “artrite reacional”.
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PREVALÊNCIA 
 A verdadeira incidência de artrite reativa é difícil de ser estimada. 
Acredita-se que sua prevalência seja 1% a 2%, semelhante à de artrite 
reumatóide. Cerca de 1 a 3% de pacientes com infecção por Chlamydia e 6 a 
30% com infecção por enterobactérias desenvolvem artrite reativa (11). 

BACTÉRIAS “ARTRITOGÊNICAS”
 As artrites reativas são, principalmente, relacionadas com prévia infecção 
urogenital ou intestinal em indivíduos HLA-B27 positivos. As bactérias 
envolvidas são Chlamydia trachomatis e pneumoniae, Campilobacter jejuni, 
fetus e lari, Clostridium dificile, Salmonella typhimurium e enteritidis, Shigella 
flexneri e sonnei e Yersinia enterocolitica e pseudotuberculosa (12,13). 
Entretanto, pacientes não portadores do HLA-B27 também desenvolvem 
artrite com as mesmas características das artrites reativas. Mesmo que sejam 
em menor proporção, também podem evoluir cronicamente. Na tabela 1 
estão relacionadas bactérias que foram responsabilizadas por manifestações 
clínicas que correspondem à definição de artrite reativa.  Além disto, infecções 
virais, por fungos e parasitoses também foram descritas como capazes de 
induzir artrite reativa sem relação com HLA-B27 (12) e, recentemente, foi 
publicado o primeiro caso de artrite reativa após infecção por Covid-19 (14). 

SIM     
                            
Campilobacter 
Clostridium
Salmonella
Shigella
Yersínia *
C. Trachomatis *
C. Pneumoniae *

NÃO ESTABELECIDA                
                                
Borrelia *                                               
Brucella *                                             
Haemophilus
Hafnia
Leptospira *                                        
Neisseria
Mycobacterium
Estafilococo
Estreptococo
Ureaplasma
Vibrio
Helicobacter pylori

    TABELA 1. BACTÉRIAS ARTRITOGÊNICAS

ASSOCIAÇÃO COM HLA-B27

*Presença do microorganismo - Deve-se salientar que alguns agentes infecciosos 
foram identificados nas articulações, sendo questionável, em algumas publicações, 
se há pacientes com artrite reativa ou se há, na verdade, artrite infecciosa. 
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 A IMPORTÂNCIA DA CHLAMYDIA TRACHOMATIS (CT) 
 Infecção por CT é a infecção sexualmente transmitida mais reportada e cerca de 100 
milhões de adultos de ambos os sexos são infectados no Mundo cada ano (World Health 
Organization, 2012). Em 2015, 1.526.658 infecções por CT foram relatadas nos EUA (Center for 
Diseases Control and Prevention, 2016).
 Nas mulheres, 70 a 80% das infecções do trato genital por CT são assintomáticas e 15 a 
40% comprometem o trato genital superior podendo provocar graves sequelas, incluindo-se 
doença inflamatória pélvica, infertilidade e gravidez ectópica. 
 Somente 1% a 3% dos portadores de uretrite por CT desenvolvem artrite. Entretanto, no 
mínimo 50% das artrites reativas são causadas por CT. Se considerarmos os casos com prostatite 
crônica assintomática e as oligoartrites indiferenciadas não diagnosticadas, é possível que a 
incidência de artrite reativa induzida por CT seja mais significante ainda (16,17).
 
 A PERSISTÊNCIA DA CT
 O gênero Chlamydia é conhecido classicamente por apresentar uma forma infectante 
extra celular (corpos elementares) e outra reprodutiva (corpos reticulares). Os corpos 
elementares penetram nas células das mucosas e se diferenciam nos corpos reticulares em um 
compartimento cercado por uma membrana (a inclusão). Após alguns ciclos de replicação, os 
corpos reticulados retornam à forma elementar e são liberados da célula hospedeira e aptos 
a infectar células vizinhas. Foi identificada uma terceira forma, chamada persistente, que é 
metabolicamente ativa mas não cultivável e resistente a antibióticos (18, 19, 20). Durante o 
estado persistente, a expressão do gene da proteína principal da membrana externa (omp1) 
e vários genes necessários para a divisão celular estão intensamente inibidos.  Esta forma 
alternante escapa do sistema imune e, provavelmente, é a forma normal dos estados de 
infecção crônica (22,23)
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 Estudos em cultura de células demonstraram que 
interferon-gama em baixos níveis induz o aparecimento 
da forma persistente (23). CT não sintetiza triptofano e 
o obtém da célula hospedeira. IFN-γ induz a produção 
de indolamine-2,3-dioxigenase 1 (IDO1), a enzima que 
degrada triptofano. A presença desta enzima inibe a 
proliferação dos corpos reticulares. As conseqüências da 
privação do triptofano são duas: 1. Os corpos reticulares 
não são nutridos e morrem e a infecção é resolvida; ou 
2. Eles alteram sua transcrição genética e metabolismo 
e entram em um estado persistente, quando aumentam 
de tamanho e cessam a replicação mas permanecem 
viáveis (formas persistentes, aberrantes).  A síntese 
de proteínas estruturais e de membrana e a produção 

de lipopolissacarídeos cessa, enquanto a produção 
da proteína de estresse da Chlamydia (hsp60) é 
amplamente supra regulada (ver adiante). 

 Muito importante: variações individuais na 
produção e alcance de IFN-γ em resposta a infecções 
específicas determinam qual dos dois mecanismos 
vai predominar. Quando a infecção extracelular da 
Chlamydia é eliminada e, consequentemente, cessa a 
produção de IFN-γ, aumenta a produção de triptofano 
pelas células hospedeiras o qual volta a ser disponível 
para os corpos reticulares. O estado de persistência é 
revertido e os corpos reticulares voltam a se multiplicar 
e, infectando as células vizinhas, reinicia-se o ciclo.  
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 A RESPOSTA IMUNE À INFECÇÃO POR CHLAMYDIA
 Células epiteliais reconhecem antígenos da CT no ambiente extracelular 
através de receptores de superfície, receptores do endossoma e sensores do 
sistema imune inato (principalmente TLR 2 e TLR 4). Resumidamente, TLRs ligam-
se a PAMPs (“pathogen-associated molecular patterns”) na superfície dos corpos 
elementares. A ativação destes receptores libera citocinas próinflamatórias 
e quimocinas que recrutam células inflamatórias para o local da infecção. Os 
corpos elementares que logram invadir o citoplasma das células dos hospedeiros 
têm os PAMPS reconhecidos pela proteína  NOD1, resultando em ativação 
adicional de genes pró inflamatórios.  A seguir, a fagocitose de CT e subsequente 
expressão de seus antígenos da superfície celular levam a ativação de linfócitos 
T e B e a ocorrência de imunidade humoral e celular. Este potente sistema da 
resposta imune elimina substancial quantidade de microorganismos, mas há uma 
proporção de homens e mulheres que evoluem para infecção crônica (21).
 
 FATORES CONTRIBUINTES À PROTEÇÃO DA RESPOSTA IMUNE
 Além da presença da forma persistente, o mecanismo mais estudado para 
entender a cronicidade das infecções por CT é a sua produção de várias proteases. 
A mais conhecida é CPAF (chlamydial proteasome/protease-like activity factor). 
CPAF degrada NF-kB e outros fatores de transcrição relacionados com a produção 
de mediadores pró-inflamatórios, assim como outros fatores de transcrição 
inibindo a expressão dos complexos MHC classe I e II que são necessários para 
apresentação de antígenos (21). 

 PROTEÍNAS DE ESTRESSE (DE CHOQUE TÉRMICO)
 Além de seu papel regulador de síntese e transporte de proteínas celulares 
com apresentação de peptídeos às moléculas do sistema HLA, as proteínas de 
estresse (heat shock protein - hsp) têm sido reconhecidas como moduladoras de 
resposta imune. Durante o estado persistente da CT, quando a expressão de genes 
necessários para a divisão celular está intensamente diminuída, há estímulo 
para a produção de hsp. Em particular, hsp60 estimula a produção de citocinas 
pró-inflamatórias através de seu reconhecimento por células mielóides (24) e 
por prover às células infectadas (macrófagos e células dendríticas) resistência a 
apoptose, permitindo que produzam mediadores inflamatórios cronicamente 
(25).  Alem desta função, acredita-se que estas moléculas tenham um papel na 
resistência bacteriana (25).
 Outro mecanismo imune é a produção de anticorpos contra hsp da proteína 
bacteriana e a geração de resposta inflamatória. As proteínas de estresse são 
altamente diferenciadas e é bastante provável a indução de auto-imunidade à hsp 
homóloga humana (26,27). Levando-se em conta esta hipótese, é possível que 
seja este o mecanismo que provoca exacerbações de artrite reativa em pacientes 
assintomáticos que são afetados por infecções não iniciadas em mucosa genital e 
intestinal (experiência pessoal).
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 Capelo F e colaboradores (28) focam no potencial efeito patogênico da 
Hsp60 da CT (CT-Hsp60) porque compartilha vários determinantes antigênicos 
com a Hsp60 humana.  Infecção por CT leva a resposta imune contra Hsp60 do 
invasor, mas esta resposta faz reação cruzada com a Hsp60 do hospedeiro a 
qual se mantém, e possivelmente amplificada, pelo fato que a Hsp60 humana 
está presente tanto dentro das células como no exterior, aderida à membrana 
celular ou em circulação. Então, estas reações anticorpo-antígeno podem 
ocorrer na superfície celular, no espaço intercelular e em fluidos biológicos 
com consequentes imuno precipitados e lesões teciduais.  Estas observações 
nos dirigem a um dilema. Uma vez que infecções por CT podem evoluir 
despercebidas ou sem diagnóstico e, portanto, ter longa duração, os anticorpos 
anti Hsp60 poderiam estar causando doença silenciosa por tempo prolongado, 
havendo relatos de comprometimento, além do aparelho genitourinário, de 
tireoide, coração e rins. 

 ASSOCIAÇÃO COM HLA-B27
 A prevalência do alelo B27 na população caucasiana é próxima a 10%. 
Entretanto, a freqüência de pacientes HLA-B27 positivos portadores de artrite 
reativa é maior, variando por etnia e conforme o agente infeccioso: com 
Salmonella varia de 20% a 33%; com Chlamydia, 40% a 50%; com Yersinia, 70% 
a 80% e com Shigella de 80% a 90 %. Esta prevalência adquire maior importância 
quando se constata que mais de 90% dos pacientes que evoluem com doença 
crônica, independentemente do microorganismo infectante, são portadores do 
HLA-B27 (12). 
 Várias hipóteses têm sido sugeridas tentando explicar como esta 
molécula está envolvida na patogênese das artrites reativas, mas seu papel 
não está claramente entendido (13, 29).  Permanece sem esclarecimento se a 
suscetibilidade para portadores de HLA-B27 decorre de defeitos na apresentação 
do antígeno, por mecanismos não relacionados com sua apresentação ou uma 
combinação de ambos (33). 
  É proposto que o modo como a molécula HLA-B27 apresenta o antígeno à 
célula T estimularia resposta auto-imune através de mimetismo molecular (30). 
Por outro lado, a própria molécula B27 pode ser, primariamente, o autoantígeno 
(31) ou sua exposição à bactéria alteraria sua tolerância natural (32). 
         Poucos estudos analisaram quais alelos do HLA-B27 são mais suscetíveis 
de desencadear artrite reativa. HLA-B27*2705 é o mais freqüente nas 
espondiloartrites e assim permanece na ARe, mas foi encontrado menos vezes 
quando comparado com espondilite anquilosante e controles sadios também 
portadores de HLA-B27 (53). Outro estudo relaciona HLA-B27*2703 com a 
tríade uretrite, conjuntivite e artrite (21). 
 Finalmente, e bastante intrigante, estudos recentes suportam que a 
freqüência de HLA-B27 em artrite após infecção intestinal é de 30 a 50% (34, 35, 
36, 37) e, mais do que aumentar a suscetibilidade para desenvolver a doença, 
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 Deste modo, pelo menos em algumas situações (infecção por 
CT e Yersinia), artrite reativa é, na realidade, artrite infecciosa com 
características peculiares em suas manifestações.  
 Não é sensato manter a classificação proposta (10), mantendo o 
termo artrite reativa para uma doença com evidente agente infeccioso 
viável, confundindo seu entendimento, investigação e tratamento. 
Fica mais apropriado usar a nomenclatura proposta por Henning 
Zeidler (51,56), “artrite induzida por Chlamydia”, sabendo-se que é 
infecção ativa. A mesma situação deve ser referida quando se fizer o 
diagnóstico de infecção intestinal por Yersinia seguida de artrite. 

seria responsável por manifestações mais graves e pior prognóstico, facilitando 
sua identificação e diagnóstico (38, 39). Por este motivo, a prevalência de 
artrite reativa nos portadores de HLA-B27 seria falsamente muito mais elevada. 
Provavelmente, o mesmo seria verdadeiro em ARe induzida por Chlamydia.
Artrite infecciosa?
  Há publicações demonstrando a presença de DNA e RNA de CT tanto no 
líquido como na membrana sinovial, sugerindo a presença de microorganismos 
viáveis (40,41,42, 43,44).   
 Artrite reativa é, freqüentemente, iniciada após infecção urogenital 
ou entérica por uma das bactérias com ciclo vital intracelular obrigatório ou 
facultativo. Após a infecção da mucosa há disseminação de material bacteriano 
por via sangüínea e, no caso de Chlamydia e Yersinia, de microorganismos 
vivos até a membrana sinovial e tecidos (45,46,47), sendo monócitos e células 
dendríticas os vetores dos microorganismos até as articulações (24,45,48).
  A persistência de antígenos de Yersinia foI detectada no sangue periférico 
até 4 anos após o início da infecção intestinal em humanos (52). Em paciente 
com artrite induzida por Y. pseudotuberculosa, foi demonstrada bactéria viável 
(através de técnica de RT-PCR para isolar RNA ribosomal 16S) um ano após o 
diagnóstico. A presença de RNA é forte evidência de organismos vivos. Deste 
modo, organismos viáveis poderiam manter um estímulo antigênico por algum 
tempo após o início da infecção. 
 Outra publicação demonstra que Salmonella e Yersinia podem infectar 
fibroblastos sinoviais in vitro e os organismos podem ser demonstrados  mais 
do que 2 semanas após sua identificação (59). Não está claro se há infecção 
persistente nas articulações ou em outros locais.
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ARTRITE REATIVA
 Como já comentado, não há dados confiáveis sobre prevalência de artrite reativa. Também 
não há dados de literatura confiáveis para caracterizar os casos de artrite induzida por bactérias 
com ciclo vital persistente (artrite infecciosa) e os ligados a outras infecções em pacientes 
não portadores de HLA-B27. A impossibilidade de identificar e cultivar um microorganismo 
nas articulações afetadas tem mantido a expressão reativa e sugerido mecanismo de 
hipersensibilidade para a doença. Nestes pacientes, as manifestações clínicas são mais agudas, 
há maior tendência a poliartrite, menos manifestações extra articulares e não parece haver 
evolução crônica (12). Neste caso, a resposta inflamatória é induzida por antígenos bacterianos 
inativos e o ambiente articular seria estéril.  Provavelmente, há vários mecanismos envolvidos 
na fisiopatogenia das artrites reativas, sendo os estados de hipersensibilidade e os mecanismos 
geradores das doenças autoimunes os mais atraentes (55,58). 

MECANISMOS DE ARTRITE REATIVA
Há vários mecanismos envolvidos na fisiopatogenia das artrites reativas. Pode-se propor 
que sejam os mesmos que provocam as doenças autoimunes (55,58). Estão comprovadas  
persistência de antígenos microbianos e virais(59).  Não foram demonstrados RNA dos agentes 
microbianos gatilhos nas articulações. Portanto, supõe-se que antígenos não viáveis sejam, em 
muitas ocasiões, os responsáveis pela artrite. Foi demonstrada a persistência de Salmonella 
enteritidis em células do epitélio intestinal até 14 dias após a infecção, o que permitiria maior 
disseminação de restos microbianos. Os achados favoreceram tráfico recorrente do micro-
organismo mais do que permanência nas articulações (54). 

Mimetismo molecular é o mecanismo envolvido na febre reumática.  A proteína M, localizada 
na parede celular, é a estrutura antigênica mais importante do estreptococo e compartilha 
homologia estrutural com miosina cardíaca, tropomiosina, queratina, lamina, vicentina e 
proteínas valvulares (54). Supõe-se que o mesmo mimetismo molecular ocorra quando outras 
bactérias são o gatilho.

Complexo imune circulante é o modelo encontrado na artrite que pode ocorrer em período 
prodrômico na hepatite B, nas manifestações clínicas de hepatite C e parvovírus e na artrite 
pós rubéola. É importante comentar que infecções virais podem cursar com manifestações 
articulares que preenchem o conceito de artrite reativa, mas, também, há a ocorrência de 
invasão viral às articulações (59). 

Na segunda parte, serão abordados aspectos importantes para diagnóstico de artrite induzida 
por CT e o racional para tratamento com antibiótico por longo prazo. 



REUMATOC A P I TA L

18

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Braun J, Yin Z, Spiller I, et al. Low secretion of tumor necrosis factor alpha. but no other Th1 or Th2 cytokines, by peripheral blood mononuclear cells 
correlates with chronicity in reactive arthritis. Arthritis Rheum 1999;42(10): 2039-44.
2. Kingsley G, Sieper J. Third International Workshop on Reactive Arthritis, 23-26 September 1995, Berlin, Germany.  Ann Rheum Dis 1996;55:564-84.
3. Reiter, H.Uber eine bisher unerkannte Spirochäteninfektion (Spirochaetosis arthritica). Dtsch Med Wochenschr 1916; 42: 1535-1536.                                                  
  4. Fiessinger N, Leroy E. Contribution à l’étude d’une epidémie de dysenterie dans la Somme. Bull Mem Soc Med Hop Paris,1916;40:2030–69.
 5. Bauer W., Engleman E.P. A syndrome of unknown etiology characterized by urethritis, conjuntivitis and urethritis (so-called Reiter’s disease).Trans 
Assoc Amer Phys 1942;57: 307. 
  6. Ahvonen P. et al. Arthritis associated with Yersinia enterocolitica infection. Acta Rheum Scand 1969;15: 232-53 .
 7. Dumonde DC. Yersinia arthritis and related diseases: clinical and immunogenetics implications.  In: Infection and immunology  in the rheumatic 
diseases. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1976: 341-344
 8. Carter JD and Hudson AP. Reactive Arthritis: Clinical Aspects and Medical Management. Rheum Dis Clin N AM 2009;35:21-44
 9. Hayley J. Denison, Elizabeth M Curtis et al.The incidence of sexually acquired reactive arthritis: a systematic literature review  Clin Rheumatol 
(2016) 35:2639–2648 
 10. Braun J, Kigsley G, van der Heijde D et al. On the difficulties of establishing a consensus on the definition of and diagnostic investigations for 
reactive arthritis. Results and discussion of a questionnaire prepared for the 4th International Workshop on Reactive Arthritis, Berlin, Germany, 3–6 July 
1999. The Journal of Rheumatology 2000; 27: 2185–2192. 
 11. Toivanen A, Toivanen P: Reactive arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004; 18: 689-703. 
 12. Toivanen Paavo and Toivanen Auli.Two forms of reactive arthritis? Ann Rheum Dis 1999;58:737-741. 
 13. J.Sibilia , F-X Limbach. Reactive arthritis or chronic infectious arthritis? Ann Rheum Dis 2002;61:580-587.
 14. Ono K, et al. Reactive arthritis after COVID-19 infection.  RMD Open 2020; 
 15. Ahmet Özgül et al.Clinical presentations of chlamydial and non-chlamydial reactive arthritis. Rheumatology International, 2006, 26: 879 - 885.
 16. Wollenhaupt J and Zeidler H. Undifferentiated arthritis and reactive arthritis. Curr Opin Rheumatol 1988;10:306-313. 
 17. Inman RD, Whittum-Hudson JA, Schumacher HR et al. Chlamydia and associated arthritis. Curr Opin Rheumatol 2000;12: 254-262. 
 18. Cheryl Villareal, Judith A. Whittum-Hudson and Alan P Hudson. Persistent Chlamydia and chronic arthritis. Arthritis Res 2002;4(1): 5-9.
 19. Meirion L J, J S Hill Gaston & John H Pearce. Induction of abnormal Chlamydia trachomatis by exposure to interferon-γ or amino acid deprivation 
and comparative antigenic analysis. Microbial Patogenesis 2001;30:299-309. 
 20, Richard J Hogan et al. Chlamydial persistence: beyond the biphasic paradigm. Infect Immun 2004;72(4): 1843-1855.
 21. Steven S. Wiltkin, Evelyn Minis et al. Chlamydia trachomatis: the Persistent Pathogen. Clín Vaccine Immunol. 2017 Oct; 24(10): e00203-17. 
 22. Cherilyn Elwelll, Kathleen Mirrashidi and Jane Engel. Chlamydia cell biology and pathogenesis. Nat Rev Microbiol. 2016 Jun;14(6): 385-400
 23. Wandy L.Beatty, Richard P. Morrison and Gerald I. Byrne. Reactivation of persistent Chlamydia trachomatis  infection in cell culture. Infect Immun 
1995;63(1): 199-205. 
 24. J.S. Hill Gaston. Immunological basis of Chlamydia induced reactive arthritis. Sex Transm Inf 2000;76:156-161. 
 25. Zugel U, Kaufmann SH. Role of heat shock proteins in protection from and pathogenesis of infectious diseases. Clin Microbiol Rev 1999;12(1): 19-39. 
 26. Curry AJ, Portig I, Goodal JC, et al. T lymphocyte lines isolated from atheromatous plaque contain cells capable of responding to Chlamydia 
antigens. Clin Exp Immunol 2000; 121(2): 261-9.
 27. S D Spandorfer et al. Previously undetected Chlamydia trachomatis infection, immunity to heat shock proteins and tubal occlusion in women 
undergoing in-vitro fertilization. Hum. Reprod. 1999;14: 60-64. 
 28. Cappello F, Conway de Macario E, Di Felice V, Zummo G, Macario AJL (2009) Chlamydia trachomatis Infection and Anti-Hsp60 Immunity: The Two 
Sides of the Coin. PLoS Pathog 5(8): e1000552. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1000552
 29.  Henning Zeidler, Jens Kuipers and Lars Köhler. Chlamydia-Induced Arthritis. Curr Opin Rheumatol 2004;16:380-392. 
 30. Dulphy N, Peyrat MA, Tieng V, et al. Common intra-articular T cell expansions in patients with reactive arthritis: identical beta-chain junctional 
sequences and cytotoxicity toward HLA-B27. J Immune 1999;162(7): 3830-9.
 31. Kuon W, Kuhne M, Busch DH, et al. Identification on novel human aggrecan T cell epitopes in HLA-B27 transgenic mice associated with 
spondyloarthropathy. J Immunol 2004;173(8): 4859-66. 



REUMATOC A P I TA L

19

 32. Popov I, Dela Cruz CS, Barber BH, et al. Breakdown of CTL tolerance to self HLA-B*2705 induced by exposure to Chlamydia trachomatis. J 
Immunol 2002;169(7): 4033-8. 
 33. Sanna Vähämiko, Markus A Penttinen and Kaisa Granfors Review: Aetiology and pathogenesis of reactive arthritis: role of non-antigen-presenting 
effects of HLA-B27 Arthritis Research & Therapy August 2005 Vol 7 No 4
 34. Hannu T, Mattila L, Siitonen A et al. Reactive arthritis attributable to Shigella infection: a clinical and epidemiological nationwide study. Ann 
Rheum Dis 2005;64 (4): 594-8. 
 35. Inman RD, Johnston MD, Hodge M, et al. Postdysenteric reactive arthritis. A clinical and immunogenetic study following an oubreak of 
salmonellosis. Arthritis Rheum  1988;31(11): 1377-83
 36. Mattila L, Leirisalo-Repo M, Koskimies S, et al. Reactive arthritis following an outbreak of Salmonella infection in Finland. Br J Rheumatol 
1994;33(12): 1136-41. 
 37. Mattila L, Leirisalo-Repo M, Pelkonene P, et al. Reactive arthritis following an oubreak of Salmonella Bovismorbificans infection. J Infect 1998;36(3): 289-95 
 38. Schiellerup P, Krogfelt KA, Locht H. A comparison of self-reported joint symptoms following infection with different enteric pathogens: effect of 
HLA-B27. J Rheumatol 2008;35 (3): 480-487 
 39. Sonkar GK, Usha. Role of HLA-B27 in diagnosis of seronegative spondyloarthropathies. Indian J Pathol Microbiol 2007;50(4): 908-13
 40. Hammer M. Chlamydial rRNA in the joints of patients with Chlamydia-induced arthritis and undifferentiated arthritis.  Clin Exp Rheumatol 1992;10: 63-6.
 41. Li F. Molecular detection of bacterial DNA in venereal- associated arthritis. Arthritis Rheum 1996;39:950-8.  
 42. Rahman U.M. Molecular evidence for the presence of Chlamydia in the synovium of patients with Reiter’s syndrome. Arthritis Rheum 1992;35:521-9.
 43. Schumacher HR et al. Lower prevalence of  chlamydia pneumoniae DNA compared with Chlamydia trachomatis DNA in sinovial tissue of arthritis 
patients. Arthritis Rheum 1999;42:1889-1893.  
 44. Taylor-Robinson D. Detection of Chlamydia trachomatis DNA in joint of reactive arthritis patients by polymerase chain reaction. Lancet 1992;340:81-2. 
 45. Gaston JS, Cox C, Gransfor K. Clinical and experimental evidence for persistent Yersinia infection in reactive arthritis. Arthritis Rheum 1999;42 (10): 2239-42.
 46. (33). Habre W. Zhang H., Wang G., Li-Yu J.,Schumacher H.R. Chlamydial nucleic acids can be demonstrated in blood monocytes in patients with 
chlamydia associated arthritis. Arthritis Rheum. 1999 Sep(Supp), S335 .
 47. J.S. Hill Gaston, Charles Cox and Kaisa Granfors. Clinical and experimental evidence for persistent yersinia infection in reactive arthritis. Arthritis 
Rheum 1999;42: 2239-2242. 
 48. Stagg AJ, Hughes RA, Keat AC et al. Antigen-presenting cells but not lymphocytes in the joint may indicate the cause of reactive arthritis.Br J 
Rheumatol 1996;35:1082-1090.
 49. Granfors K, Jalkanen S, von Essen R et al. Yersinia antigens in synovial-fluid cells from patients with reactive arthritis. New England Journal of 
Medicine 1989; 320: 216–221.
 50. Gaston JS, Cox C & Granfors K. Clinical and experimental evidence for persistent Yersinia infection in reactive arthritis. Arthritis and Rheumatism 
1999; 42: 2239–2242.
 51. M Rihl, L Köhler, A Klos, H Zeidler. Persistent infection of Chlamydia in reactive arthritis. Hannover Medical School. Ann Rheum Dis 2006;65: 281-284
 52. Granfors K; Merilahti-Palo R; Luukkainen R. et al. Persistence of Yersinia antigens in peripheral blood cells from patients with Yersinia enterocolitica 
O:3 infection with or without reactive arthritis. Arthritis Rheum 1998 May;41(5):855-62. 
 53. Sampaio-Barros PD, Conde RA, Donaldi EA, et al. Frequency of HLA-27 and its alleles in patients with Reiter Syndrome: comparison with the 
frequency in other spondyloarthropathies and a healthy control population. Rheumatol Int 2008;28(5): 483-6. 
 54. H.J.Girshick, L.Guilherme, R.D. Iman et al. Bacterial triggers and autoimmune rheumatic diseases. Clinical and experimental rheumatology, 2008. 
 55. Shaye Kivity, Nancy Agmon-Levi, Miri Blank and Yehuda Shoenfeld. Infections and autoimmunity – friends or foes? Trends in Immunology Vol.30 No.8  
 56. Zeidler H, et al.  New insights into Chlamydia and arthritis. Promise of a cure? Ann Rheum Dis 2014;73:637–644.
 57. A Meyer-Bahlburg, J Brinkhoff, V Krenn et al. Infection of synovial fibroblasts in culture by Yersinia enterocolitica and Salmonella enteric serovar 
Enteriditis: ultrastructural investigation with respect to the pathogenesis of reactive arthritis.Infection and immunity, 69 (2001), 7915-7921.   
 58. J. S. Hill Gaston and Mark S. Lillicramp. Arthritis associated with enteric infection. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. Volume 17, 
issue 2, April 2003, pages 219-239.
 59. UpToDate. Pathogenesis of spondyloartritis.



REUMATOC A P I TA L

20

MICROBIOTA 
INTESTINAL
NA PSORIASE 

O QUE SABEMOS HOJE?



REUMATOC A P I TA L

21

VALDERÍLIO FEIJÓ AZEVEDO
Professor Adjunto em Reumatologia da UFPR
Coordenador da Comissão de Biotecnologia da SBR
Coordenador do Projeto Microbiota Intestinal em Doenças 
Autoimunes – aprovado pelo Setor de Ciências da Saúde da UFPR

Reumatologia na academia

LILIAN SCHADE
Médica Reumatologista
Doutora e Mestre em Medicina Interna e Ciências da Saúde – UFPR
Professora do curso de Medicina da UFPR e da Universidade Positivo

RESUMO

A patogênese da psoríase, uma doença 
inflamatória crônica cutânea, permanece 
desconhecida. Semelhanças genéticas, 
imunológicas e clínicas com as doenças 
inflamatórias intestinais, além da maior 
prevalência de inflamação intestinal em 
pacientes com psoríase, especialmente 
naqueles com artrite psoriásica, são 
amplamente descritas na literatura. Neste 
contexto, a influência da microbiota 
intestinal nos mecanismos imunopatológicos 
da psoríase tornou-se foco de pesquisas 
recentes. O presente estudo faz uma revisão 
da literatura sobre o que conhecemos 
hoje do papel da microbiota intestinal na 
patogênese da psoríase.
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 INTRODUÇÃO

 A psoríase é uma doença inflamatória crônica, imunomediada e 
predominantemente cutânea. Pode cursar com manifestação articular 
inflamatória, a artrite psoriásica, classificada no grupo das espondiloartrites, 
com prevalência de 19,5% segundo dados de meta-análise1. O caráter sistêmico 
da doença também é verificado na associação com doenças cardiovasculares 
e metabólicas2.  Além disso, segundo Eppinga et al. (2017), a prevalência de 
doença intestinal inflamatória em paciente com psoríase é quatro vezes 
maior comparado à população em geral (1,6% versus 0,4%), sendo maior em 
pacientes com artrite psoriásica associada3.
 A patogênese da psoríase é complexa e não está totalmente esclarecida. 
Suscetibilidade genética e fatores ambientais são componentes fortemente 
relacionados4.  Quanto aos mecanismos imunológicos, a via T helper 17 (Th17) 
parece ser a principal indutora de inflamação, assim como classicamente 
descrito nas espondiloartrites e nas doenças inflamatórias intestinais. Estudos 
recentes sugerem que um desequilíbrio na composição e diversidade da 
microbiota intestinal, conhecido como disbiose, é capaz de interferir nos 
mecanismos de regulação imunológica local e sistêmica através da indução da 
ativação da via Th17 e da disfunção de células T reguladoras (T reg), levando 
indivíduos geneticamente suscetíveis ao desenvolvimento da psoríase5. 
 Recentes descobertas mostram que organismos específicos da microbiota 
intestinal moldam o equilíbrio das células Th17 e T reg6. Em relação aos 
metabólitos derivado da microbiota intestinal, pesquisadores descobriram que 
os ácidos graxos de cadeia curta (Short-Chain Fatty Acids - SCFAs), e adenosina 
trifosfato estimulam a diferenciação em T reg e Th17 respectivamente6.  Autores 
também sugerem a hipótese que a disbiose da microbiota intestinal pode estar 
associada à psoriase ao alterar a integridade e aumentar a permeabilidade de 
barreira e facilitar a translocação de bactérias para a corrente sanguínea; essas 
bactérias podem não ser replicantes, mas podem contribuir para manter um 
estado inflamatório crônico e sistêmico nesses indivíduos7. 
 O sequenciamento do gene 16S rRNA é a metodologia mais utilizada para 
fornecer dados detalhados sobre a microbiota intestinal, pois apresenta regiões 
altamente conservadas, que evoluem lentamente, e regiões hipervariáveis, 
que podem ser usadas para determinar as espécies bacterianas (V1 – V9)8.
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ESTUDOS CLÍNICOS DE MICROBIOTA INTESTINAL EM PSORÍASE

 Recentes estudos avaliaram a composição e a diversidade da microbiota 
intestinal de pacientes com psoríase comparados à participantes controles. Os 
principais resultados são descritos a seguir.
 Tan et al. (2018) e Schade et al (2021) destacaram em seus resultados, uma 
menor abundância de Akkermansia muciniphila no grupo psoríase9,10.  Scher 
et al. (2015) e Chen et al (2018) descreveram redução do gênero Akkermansia 
em pacientes com psoríase e artrite psoriásica respectivamente, por outro 
lado Codoñer et al. (2018) encontraram aumento do mesmo gênero11,12,13. 
Akkermansia muciniphila é importante produtora de SCFA, indicativo de 
mucosa intestinal saudável14. A redução de Akkermansia muciniphila também 
foi descrita nas doenças inflamatórias intestinais15,16 e foi implicada na 
patogênese da obesidade17,18,19. 
 Shapiro et al. (2019) ressaltaram o aumento de Ruminoccocus gnavus 
em pacientes com psoríase20.  Já à nível de gênero, Schade et al. (2021) 
encontraram redução de Ruminococcus e Codoñer et al. (2018) e Hidalgo-
Cantabrana et al. (2019) aumento do mesmo gênero10,13,21. As espécies 
de Ruminococcus em geral são degradadoras de mucina, e muitas são 
importantes na manutenção da homeostase intestinal, particularmente 
através da produção de SCFAs, que promovem a saúde intestinal.  Porém, 
Ruminococcus gnavus e Ruminococcus torques são indutoras de resposta 
inflamatória e têm sido associadas à doença inflamatória intestinal15,22.
 Schade et al. (2021) evidenciaram aumento da espécie Prevotella copri em 
pacientes com psoríase, contrariamente, Shapiro et al. (2019) encontraram 
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redução da mesma espécie10,20.   Chen et al. (2018) verificaram redução de Prevotella 
stercorea em pacientes com psoríase em uso de imunobiológicos, criando um perfil 
microbiano específico do medicamento12. Uma correlação importante no estudo de 
Codoñer et al. (2018) foi que pacientes classificados como pertencentes ao enterótipo 
2 (predomínio de Prevotella) e menor proporção Bacteroides / Faecalibacterium foram 
mais propensos a translocação e apresentaram maior estado inflamatório13. 
 Ainda com relação à composição da microbiota à nível de gênero, Hidalgo-
Cantabrana et al. (2019) destacaram a redução de Faecalibacterium no grupo psoríase21. 
Contrariamente, Codoñer et al. (2018), Shapiro et al (2019), Yegorov et al. (2020) e 
Dei-Cas at al. (2020) encontraram aumento do mesmo gênero13,20,23,24. A redução de 
Faecalibacterium é classicamente descrita nas doenças intestinais inflamatórias25,26. 
 Há consenso que menor diversidade na microbiota está correlacionada com doenças 
e menor capacidade da comunidade para lidar com os desafios. Scher et al. (2015), 
Hidalgo-Cantabrana et al. (2019) e Schade at al. (2021), encontraram menor diversidade 
em pacientes com psoríase do que em controles, por outro lado Codoñer et al. (2018) 
encontrou maior diversidade10,11,13,21. 
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CONCLUSÃO

 A presente revisão da literatura descreveu diversos estudos clínicos que apontam para o papel 
da microbiota intestinal na patogênese da psoríase. Foram verificadas diferenças significativas 
na composição e diversidade da microbiota intestinal de pacientes com psoríase comparados 
a controles. Nota-se que os achados taxonômicos não são consistentes entre os estudos, 
considerando que vários fatores podem interferir na composição da microbiota intestinal, assim 
como variações nas metodologias utilizadas. Diferenças semelhantes às encontradas nos estudos 
de psoríase foram também descritas em diversos estudos que avaliaram doenças inflamatórias 
intestinais especialmente.

 São necessários mais estudos com um maior número de pacientes, realizados em diferentes 
localizações geográficas e com rigorosos e detalhados critérios de exclusão e pareamento para 
melhor elucidar a associação entre a microbiota intestinal e a psoríase. O melhor entendimento 
desta associação poderá contribuir futuramente para identificação de biomarcadores úteis para 
o diagnóstico e o manejo terapêutico individualizado de pacientes com psoríase.
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Tenho um livro sobre águas e meninos.

Gostei mais de um menino

que carregava água na peneira.

A mãe disse que carregar água na peneira

era o mesmo que roubar um vento e

sair correndo com ele para mostrar aos irmãos.

A mãe disse que era o mesmo

que catar espinhos na água.

O mesmo que criar peixes no bolso.

O menino era ligado em despropósitos.

Quis montar os alicerces

de uma casa sobre orvalhos.

Manoel de Barros

O menino que carregava 
água na peneira
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O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura

é o caminho que o homem percorre para se conhecer.

Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim

falou que só sabia que não sabia de nada.

Não tinha as certezas científicas. Mas que aprendera coisas

di-menor com a natureza. Aprendeu que as folhas

das árvores servem para nos ensinar a cair sem

alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado

sobre pedras, ele iria gostar. Iria certamente

aprender o idioma que as rãs falam com as águas

e ia conversar com as rãs.

Manoel de Barros
Aprendimentos
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Tendinopatia tem sido usado para identificar uma doença do tendão, 
caracterizada por dor e impotência funcional. Ela é responsável por 30% das 
consultas reumatológicas e ortopédicas na prática clínica. Historicamente as 
dores nos tendões têm sido rotuladas de acordo com a visão do especialista, 
o reumatologista a chama de tendinite e o ortopedista de tendinose. A 
controvérsia decorre da ausência de calor, rubor ou de manifestações 
sistêmicas, habitualmente vistas em um processo inflamatório, e de alterações 
degenerativas encontradas na análise histopatológica das tendinopatias; no 
entanto os tratamentos propostos são orientados para controle de doença 
inflamatória: calor, repouso e antinflamatórios. Como trazer luz ao impasse. 
Podemos inicialmente fazer analogia entre as entesopatias e as tendinopatias, 
ambas motivadas por stress mecânico1. Camundongos TNF∆ARE, um modelo 
tradicional experimental de espondiloartrite, desenvolvem entesite quando de 
sobrecarga mecânica induz alteração no estroma celular desta estrutura2. Estas, 
duas situações são comuns também nas tendinopatias. Crescentes evidências 
têm demonstrado que mecanismos inflamatórios e ativação do sistema 
imune inato, estão presentes dentro da matriz do tendão durante a injúria, e 
provavelmente contribuem para desregulação de homeostasia tissular3.

FRANCISCO AIRES C. LIMA
Médico Reumatologista do Hospital 
Universitário de Brasília

Tendinopatias
Tendinite x Tendinose

reumato basica
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Peritendão Epitendão Endotendão
Fibras

colágenas Tenócitos

Fibrilas
Colagenas

Fascículo

 ESQUEMA ESTRUTURAL DE UM TENDÃO
 O principal componente do tendão é o colágeno tipo I, responsável por 60-85% do seu 
peso seco . O restante é constituído de proteoglicanos, glicosaminoglicanos, e outros tipos 
de colágeno (III, XI, V). Tenócitos, células semelhantes aos fibroblastos, são responsáveis pela 
produção de matriz extracelular, que facilita a adaptação funcional do tendão ao stress 4.

 As alterações patológicas das tendinopatias são conhecidas há mais de 25 anos 5. 
Estão descritas: perda da organização do colágeno, com depósito de matriz extracelular 
adicional, como glicosaminoglicans. Inicialmente, como tentativa de substituir áreas 
lesadas é produzido colágeno do tipo III, de forma desordenada, contribuindo para 
o alinhamento irregular das fibrilas, reduzindo a resistência do tendão6. A microscopia 
eletrônica as fibras colágenas tornam-se anguladas, variam em diâmetro e estão repletas 
de matriz extracelular7. Há aumento da vascularização8.
 As teorias sobre a fisiopatologia das tendinopatias são variadas, mutuamente não 
exclusivas e não comprovadas. Os mecanismos sugeridos são apoptose desregulada9, 
sobrecarga mecânica10, desequilíbrio entre atividade de metaloprotinases (MMPs) e 
de inibidores tissulares de metaloproteinase (TIMPs)1, fatores genéticos11, proliferação 
neuronal12 e inflamação13. Os estudos que procuram demonstrar estes mecanismos 
são feitos em tendões ou fragmentos destes, de humanos submetidos a tratamentos 
cirúrgicos, e que refletem habitualmente a fase crônica da doença. 

FIG 1. INTEGRANTES ESTRUTURAIS DE UM TENDÃO
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 INFLAMAÇÃO NAS TENDINOPATIAS
 A biologia molecular trouxe grande avanço no demonstrativo de inflamação nas 
tendinopatias14. O trabalho original Martin Blazina15, classificou as tendinopatias em 
3 grupos evolutivos de acordo com os sintomas: 1- Aguda, com sintomas presentes 
entre 0-6 semanas, 2- Subaguda, sintomas entre 6 e 12 semanas, 3- Crônica, sintomas 
presentes por mais de 3 meses. Evidências da biologia molecular mostram que alterações 
inflamatórias ocorrem nas duas primeiras fases da doença, quando o paciente pode estar 
assintomático ou com poucas queixas, podendo ser esta a diferença de visão entre a clínica 
e a pesquisa biológica. Nos estágios iniciais, alterações do microambiente podem induzir 
mudanças no comportamento da imunidade inata, dano do tecido estromal, ativação 
da imunidade adquirida com regeneração tissular16; desta forma há envolvimento dos 
três compartimentos do tendão: o estroma, o compartimento de percepção do estímulo 
ambiental e o compartimento infiltrante.

 ESTROMA
 Neste compartimento estão contidos os tenócitos e a matriz extracelular. Os primeiros, 
em analogia demonstrada com os sinoviócitos, produzem durante estímulo traumático 
IL1β, IL8 e IL6, citocinas inflamatórias e possuem, como os sinoviócitos receptores: 
podoplanina (PDPN) e CD 248, que induzem aberrante dano tissular e cuja expressão pode 
ser estimulada por estas citocinas17. Desta forma é possível admitir que o stress tendíneo 
possa liberar DAMPs, (Danger Associated Molecular Patterns), ativar a imunidade inata dos 
tenócitos, liberando citocinas, que darão início ao processo inflamatório subsequente. 
 
 COMPARTIMENTO DE PERCEPÇÃO DO ESTÍMULO AMBIENTAL
 Constituído por macrófagos M2, célula com perfil anti-inflamatório e regenerador, que 
produzem IL-1Ra (antagonista do receptor da IL-1), IL-10, IL-4 e IL-5, e funcionam como 
moduladores da inflamação, especialmente na resolução desta18. Os mastócitos compõem 
o segundo grupo celular presente nos tendões e têm função através dos seus mediadores, 
de modular a síntese de colágeno de metaloproteinases (MMPs) pelos tenócitos19
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 COMPARTIMENTO INFILTRANTE
 Pertencem a este compartimento células imunológicas oriundas da 
corrente sanguínea, produtoras de citocinas responsáveis pelo processo 
inflamatório e regenerador dos tendões. Em uma lesão tendinosa surgem 
de imediato os neutrófilos, e logo depois macrófagos, estes últimos, entre o 
primeiro e o vigésimo oitavo dias pós a injúria 20. São descritas ainda células 
NK e linfócitos em tendinopatias iniciais 21.

 MECANISMO MOLECULAR DE INFLAMAÇÃO
 Há dificuldade em humanos para definir com clareza o comportamento 
evolutivo das tendinopatias, desde o seu início até a cicatrização, quando 
são identificadas as alterações degenerativas oriundas de peças cirúrgicas. 
Os modelos animais podem assim, melhorar os nossos conhecimentos sobre 
as tendinopatias em humanos. A manifestação inicial de uma tendinopatia 
oriunda de estímulo traumático é inflamatória, e libera substâncias próprias 
deste processo: quimiocinas, citocinas, prostaglandinas e outras.

FIG 2- COMPARTIMENTOS DO TENDÃO
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 COMPARTIMENTOS DO TENDÃO. 

Compartimento de percepção do estimulo ambiental. 
Responsável pela identificação do estímulo oriundo 
do meio ambiente, (DAMP/PAMP), induz a liberação 
MMP e de síntese de colágeno pelos tenócitos e produz 
citocinas e quimiocinas. Compartimento estromal: 
integrado pelos tenócitos, é responsável pela produção 
de matriz extracelular, citocinas e quimiocinas. 
Compartimento infiltrante, constituído por células 
que migram dos vasos, adquirem fenótipos próprios 
e produzem citocinas e quimiocinas que amplificam a 
reação inflamatória. Fig 2

 CITOCINAS
 Família das IL1: A IL1β é liberada de imediato frente 
ao estiramento mecânico do tendão22, e induz a liberação 
de Cicloxigenase-2 (COX-2), metaloproteinases, (MMP1, 
MMP3) e EP4, receptor para prostaglandina E2 23. Além 
do mais a IL1β reduz consideravelmente a produção do 
mRNA do colágeno do tipo I, e aumenta a de protaglandina 
E2, com consequente alteração na remodelação e 
fragmentação da matriz24, demonstrada pela análise 
proteômica do tendão, nas fases iniciais da tendinopatia25. 

 Uma outra interleucina a IL-33, da família da IL-1 é 
de imediato liberada pelo tendão após o dano celular e 
de sobrecarga biomecânica26. Quando IL-33 (rhIL-33) 
recombinante é adicionada a cultura de tenócitos humanos 
in vitro, há um leve aumento na expressão de colágeno tipo 
I e do seu mRNA, mas significativa elevação na produção de 
colágeno do tipo III de IL-6, IL-8 de proteína 1 quimoatrativa 

de monócitos (CCL2). O colágeno tipo I, é o colágeno próprio 
do tendão normal e o tipo III, o colágeno degradado. A 
inibição do fator de transcrição NFkB, impede a produção 
de colágeno tipo III e destas citocinas, demonstrando que 
a IL-33 em tenócitos utiliza via canônica do receptor de IL-1 
(IL-1R). A administração de rhIL-33 em pontos diversos de 
um tendão, reduz consideravelmente a resistência deste 
nos pontos da infiltração. Adicionalmente camundongo 
nos quais falta o gen St2, (receptor para a IL-33), não 
sintetizam colágeno tipo III, quando injetados com rhIL-
33, confirmando que esta interleucina age através deste 
receptor. Além do mais, anticorpos neutralizantes de IL-33, 
desviam a produção de colágeno do tipo III para colágeno 
tipo I, 1 a 3 dias após a injúria do tendão27.

 SINALIZAÇÃO VIA IL-6. A IL-6 é produzida pelo 
tendão, juntamente com colágeno tipo I, quando da 
contração cíclica28. Informações de tendinopatias em 
humanos mostram que a sobrecarga cíclica induz a 
produção de IL-6, enquanto a lesão no tendão mostra 
aberrante regulação das vias de produção da IL-6, 
incluindo redução da expressão de IL-6R. Esforços de 
corrida regulares podem induzir à produção continuada 
de IL-6 e consequente aumento da síntese de colágeno 
do tipo I em região peritendinea29. Os níveis da IL-6 
também podem estar elevados e assim permanecer por 
4 horas após procedimento de ortotripsia30. A IL-6 pode 
assim produzir efeito benéfico ou nocivo para a saúde 
do tendão dependendo da intensidade e extensão do 
estímulo sobre este31. Fig 3
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Fig 3- Mecanismo de ação da IL-1, IL-33, IL-6. Sob stress o tendão libera IL-1β induz produção pelo tenócito de citocinas 
inflamatórias, COX2, MMP1, MMP3 e EP4 (recptor de PEG2), e de PGE2, que degrada a matriz extracelular. Reduz 
ainda a expressão de mRNA col 1. A IL-33 também produzida sob stress tendinoso promove a expressão de mRNA 

col 1 e de mRNA col3, este último em maior quantidade, além de IL-6, IL-1β de da quimocina CCL2. A administração 
desta interleucina em pontos diversos do tendão de camundongos, reduz a sua resistência e aumenta a produção de 

mRNA col3. A IL-6, tem sua produção aumentada, juntamente com a proteína Col 1 sob estímulos cíclicos repetitivos. A 
sobrecarga cíclica, no entanto, reduz a expressão de receptor para IL-6 e reduz a produção de colágeno tipo I

SINALIZAÇÃO VIA TNF. Aumento da expressão de mRNA e de proteína TNF∆ com elevação 
concomitante de receptor de TNF∆ (TNFR1) no tecido, estão presentes na tendinopatia de 
tendão flexor digital superficial de equinos32. Cultura de tenócitos humanos tratados com 
TNF∆, além de reduzir a produção de colágeno do tipo I induz a expressão de outras citocinas 
inflamatórias e imunorreguladoras, (MMP1, IL-6, IL-1β)33. Fig 4
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Fig4- Sob stress o tendão flexor digital de equinos aumenta a expressãp do receptor de TNF∆ (TNFR1) e do seu ligante o  
TNF∆. Por outro lado tenócitos quando estimulados em cultura pelo TNF∆, diminuem a produção de colágeno I, aumentam 

a expressão de citocinas inflamatórias, de colágeno III e a apoptose. Sob stress produzem PGE2, que induz aumento de 
noceptivos mediadores: glutamato e seus receptores. Uma lesão de tendão eleva a produção de óxido nítrico através de suas 
3 sintasese iNOS (sintase do óxido nítrico induzida), eNOS (sintase do óxido nítrico endotelial) e bNOS (sintase do óxido nítrico 
cerbral), que por sua vez aumenta a expressão de colágeno III, MMP10 (mieloperoxidase 10) e colágeno 1β, trazendo redução 

na resistência do tendão. A IL-17 aumenta a expressão do receptor, (FPR2), de uma das resolvinas a lipoxina A4, com pouca 
efeito sobre a resolução da inflamação, em razão da maior quantidade de citocinas inflamatórias produzidas

SINALIZAÇÃO VIA IL-17.  Esta interleucina está aumentada em tendinopatias 
inciais conforme análise realizada por transcriptoma34. In vitro os tenócitos 
estimulados com IL-17A, produzem citocinas inflamatórias, mediadores 
apoptóticos, colágeno tipo III e alterações na matriz celular35. Fig 5
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Fig5. Elevação de IL-17R (receptor de IL-17), mRNA IL-17 e IL-17 em tendinopatias iniciais 
visualizadas através de transcriptoma, A IL-17 quando adicionada em cultura de tenócitos induz o 

aumento de citocinas inflamatórias, de mediadores apoptóticos e de colágeno tipo III.

VIAS INFLAMATÓRIAS NEURONAIS. PGE2 liberada 
pelo tecido lesado e por células do sistema imune é 
capaz de promover a inflamação e a nocicepção36. 
As vias glutaminérgicas estão superestimuladas nas 
tendinopatias com alterações dos seus fenótipos 
neuronais37. Estes estudos demonstram a relação 
da inflamação tendinosas com a amplificação 
glutaminérgica, modulada por mudanças no 
comportamento dos seus receptores (GluK4 e 
mGluR7)38.

OXIDO NÍTRICO. A sinalização pelo óxido nítrico tem 
papel relevante em toda inflamação. Após lesão do tendão 
o óxido nítrico é produzido pelas 3 isoformas de sintetase 
do óxido nítrico (NOS)39. Na sequência, após a lesão 
aparecem: a induzida (iNOS), depois a (eNOS) endotelial 
e por último a (bNOS) cerebral. As 3 são expressas nos 
tenócitos40. Em cultura de tenócitos expostos a óxido 
nítrico, há aumento da síntese de colágeno do tipo III e 
metaloproteinase MMP10 41. FIG 3

TEORIA DO ICEBERG. Fedberg em 2008 42, modula 
uma compreensiva teoria patogenética para as 
tendinopatias.
 Estudos sobre o turnover de colágeno realizados em 
humanos com técnica de microdiálise, mostram que após 
diferentes tipos de exercícios, a síntese e a degradação 
do colágeno está aumentada. Há aumento do fluxo 
sanguíneo no tendão e no tecido peritendinoso43. A 
adaptação bioquímica ao exercício é caracterizada pela 
liberação de substâncias inflamatórias e do crescimento 
nos tendões: IL-1β, com aumento subsequente de 
cicloxigenase 2, MMP44. Estas substâncias são importantes 
na regulação da atividade celular, na degradação da matriz 
celular bem como no crescimento e desenvolvimento da 
fibra colágena.
 A sobrecarga de um tendão é o principal fator para 
desenvolvimento de uma tendinopatia. Nesta situação, o 
deslizar de uma fibra sobre a outra, rompe as suas ligações 
cruzadas, enfraquecendo-as e causando denaturação 
tissular e da matriz, afetando os vasos tendíneos. Com 
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Fig 6. Sequência de eventos iniciais de uma tendinopatia antes do aparecimento de sintomas clínicos. EGF (fator de 
crescimento endotelial), PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas). HIF (fator induzido pela hipóxia), VEGF (fator de 

crescimento do endotélio vascular). MMPs (metaloproteinases) TIMPs (inibidores tissulares de metaloproteinases)

aumento da sobrecarga, há aumento da temperatura 
que pode alcançar até 45 graus Celsius, e induzir a morte 
de fibroblastos. Nestas condições, os mecanismos de 
inflamação (MMPs), citocinas inflamatórias, tais como 
EGF (fator de crescimento endotelial) PDGF (fator de 
crescimento derivado de plaquetas), leucotrienos e PGE2 
e de cicatrização (MMPs, ADAMTs, NOS, GDFs e Scx) são 
superexpressos 45

 Considerando o baixo metabolismo do tendão, 
as condições ideais para uma boa recuperação são: 
repouso sem sobrecarga adicional, com aumento do 
fluxo sanguíneo. Outras condições desfavoráveis à 
recuperação do tendão são: fatores genéticos, riscos 
extrínsecos, (esportes pesados, erros de treinamento, 
condições ambientais) e intrínsecos (idade, doenças 
osteoarticulares, doenças sistêmicas)

 Hipóxia induz a produção de fator induzido pela 
hipóxia (HIF), que aumenta expressão de fator de 
crescimento do endotélio vascular (VEGF), que promove 
a angiogênsese e a expressão de metaloproteinases 
(MMPs) reduzindo a produção de inibidores destas 
(TIMP-3). Nesta fase o tendão torna-se mais fraco e 
o indivíduo tem pouco sintoma, embora os achados 
de ultrassom já identifiquem sinais de degeneração 
e neovascularização. Se a sobrecarga aumentar, os 
mecanismos de reparo tornam-se insuficientes, e ocorre 
a tendinopatia, em sua fase sintomática, marcada por 
expressivas características histológicas: invasão vascular, 
proliferação nervosa, elevação dos níveis de glutamato 
e consequente aparecimento de dor de intensidade 
variável, de acordo com o quantitativo das substâncias 
álgicas produzidas.
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 A representação gráfica da teoria do iceberg, propõe que nas 3 primeiras fases, quando a tendinopatia ainda não apresentou 
sintomas clínicos, existe a produção de substâncias inflamatórias, que reduzirão se o estímulo que induziu a sua expressão, for 
retirado. Na quarta etapa, quando da sensação de dor, todas as alterações inflamatórias já estão instaladas e começam as ações 
antinflamatórias e cicatriciais, estas, na sua maioria encontradas nos tendões retirados de cirurgias reparadoras.
 As informações adquiridas no estudo das tendinopatias e aqui apresentadas, demonstram uma visão inflamatória, em seu 
início, havendo na prática clínica necessidade da percepção precoce desta alteração, para que modular um tratamento baseado 
no bloqueio das substâncias inflamatórias presentes no curso evolutivo da doença. 

Fig 7. Alterações dos tendões que precedem de imediato o aparecimento de sintomas clínicos, NMDA-R N-Metil-D-Ácido 
aspártico-Receptor. CGRP: Gen da calcitonina relacionado a peptídeo

Fig 8- Representação gráfica da figura do Iceberg. Scx (scleraxis transciption factor). GDFs (fatores de desenvolvimento e de 
crescimento) MMPs (metalloproteinases). TIMPs (inibidores de metaloproteinases), NO (óxido nítrico).
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Ando muito completo de vazios.

Meu órgão de morrer me predomina.

Estou sem eternidades.

Não posso mais saber quando amanheço ontem.

Está rengo de mim o amanhecer.

Ouço o tamanho oblíquo de uma folha.

Atrás do ocaso fervem os insetos.

Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino.

Essas coisas me mudam para cisco.

A minha independência tem algemas

Manoel de Barros
Os deslimites da palavra
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reumato na pratica

 A osteoartrite (OA) é a doença articular degenerativa mais prevalente 
em todo o mundo e representa um grande desafio para os sistemas 
de saúde do século XXI. Suas principais manifestações clínicas são 
decorrentes da anormalidade e degeneração da cartilagem, inflamação 
e/ou espessamento do tecido sinovial e alterações na estrutura óssea, 
resultando em dor, mobilidade limitada e incapacidade. O aumento do 
número de pacientes com osteoartrite não pode ser explicado apenas 
pelo envelhecimento da população mundial, destacando a importância 
de outros fatores de risco, como doenças cardiovasculares, diabetes e 
obesidade, que contribuem para o seu desenvolvimento. 
 As principais causas são hiperatividade (como traumas repetidos 
envolvendo atividade física), obesidade, sedentarismo, lesões relacionadas 
ao esporte, doenças reumáticas inflamatórios crônicos, doenças 
autoimunes, obstáculos do eixo mecânico anatômico e genética.1,2

OSTEOARTRITE DO 
QUADRIL NA VISAO DO 
REUMATOLOGISTA E DO 
ORTOPEDISTA
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 Neste artigo, abordaremos exclusivamente a osteoartrite do 
quadril (OAQ).
 A osteoartrite do quadril (OA) é doença prevalente que 
afeta idosos, traz consequências prejudiciais na mobilidade e na 
qualidade de vida. Foi estimada entre 1% e 10%, sendo menor entre 
descendentes de asiáticos em comparação com outras etnias. 3 
 A incidência de (OAQ) cresse com a idade e é maior nas 
mulheres em comparação com os homens. As taxas de incidência 
de (OAQ) sintomática aumentam rapidamente por volta dos 50 
anos de idade e depois se estabilizam após os 70 anos. 4

 Os principais sintomas da osteoartrite (OAQ) são: dor, rigidez e 
restrição de movimentos. Outras manifestações incluem sequelas 
como fraqueza muscular, desequilíbrio e comorbidades associadas. 5,6

O diagnóstico é feito com base na história clínica e do exame 
físico do paciente, pela presença de dor na virilha, ocorrendo 
particularmente com atividade e piorando no final do dia, é 
agravada pela rotação interna do quadril, que é o indicador 
clínico mais forte da (OAQ) e pela diminuição da amplitude dos 
movimentos tanto passivo como ativo do quadril. 
 Quando o diagnóstico não é evidente ou diagnósticos 
diferenciais importantes precisam ser considerados, várias 
modalidades de imagem podem ser usadas.
 A radiografia convencional é a modalidade de imagem mais 
utilizada na OA e permite a detecção das características da (OAQ), 
incluindo osteófitos marginais, estreitamento localizado do espaço 
articular, esclerose subcondral e cistos. 
 A ressonância magnética (RM) não é necessária para a maioria 
dos pacientes com sintomas sugestivos de OA e/ou características 
radiográficas típicas. No entanto, pode identificar (OAQ) em 
estágios iniciais da doença antes que as alterações radiográficas se 
tornem aparentes. Essas alterações incluem defeitos na cartilagem 
e lesões na medula óssea. 
 A ultrassonografia é outra modalidade de imagem que pode 
identificar alterações estruturais associadas à OA e é útil para 
detectar inflamação sinovial, derrame e osteofitose.7,8,9 
O tratamento da (OAQ) envolve uma sequência de terapias não 
farmacológicas seguidas de opções farmacológicas destinadas para 
aliviar a dor e melhorar a função. 
 Medidas não farmacológicas, devem fazer parte da 
abordagem inicial para todos os pacientes com (OAQ) sintomática, 
independentemente da gravidade dos sintomas, incluem: 
educação do paciente, exercícios, auxílios para caminhada e, 
quando pertinente, perda de peso.10,11, 12
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 O tratamento farmacológico, envolvem medicamentos que 
podem ser usadas em conjunto com medidas não farmacológicas para 
pacientes com dor mais constante e incapacitante. 
 São usados anti-inflamatórios não esteroides orais (AINEs), 
conforme a necessidade. A eficácia de AINEs não seletivos e inibidores 
da ciclooxigenase (COX)-2 (coxibes) foi demonstrada no tratamento da 
OA de quadril (principalmente no que diz respeito ao alívio da dor). 
Devido aos seus potenciais efeitos adversos, incluindo úlceras 
gastrointestinais, doenças cardiovasculares e danos renais, o uso 
crônico de AINEs geralmente deve ser evitado. Administramos 
AINEs orais na menor dose e duração possível para pacientes sem 
contraindicações que apresentam sintomas substanciais e resposta 
inadequada a medidas não farmacológicas. 
 Devido a preocupações de segurança relacionadas ao uso de 
paracetamol, maior conscientização de seus efeitos adversos e da baixa 
ação clinicamente efetiva sobre a dor, este medicamento não é mais 
considerado o analgésico de primeira linha para o tratamento da (OAQ).
 Prescrição de opioides devem ser evitados devido aos seus 
pequenos efeitos gerais sobre a dor em relação ao placebo e efeitos 
colaterais potenciais (por exemplo, náusea, tontura, sonolência), 
especialmente para uso a longo prazo e na população idosa. 13,14

As infiltrações de glicocorticóides intra-articulares, são indicadas para 
pacientes com dor moderada a grave no quadril, quando o alívio da dor 
a curto prazo é desejado e nos casos de contraindicações ou falha de 
alternativas de tratamento. Devem ser guiadas (por ultrassom) devido 
a dificuldades técnicas, profundidade da articulação e proximidade dos 
vasos femorais.15

 O benefício do ácido hialurônico (AH) intra-articular também é 
controverso para (OAQ), e a maioria das evidências demonstra apenas 
uma pequena superioridade sobre o placebo intra-articular.16

Suplementos nutricionais -glucosamina, condroitina, vitamina D, 
diacereína, insaponificáveis de soja de abacate e óleo de peixe - não 
são recomendados devido à falta de evidências claras que demonstrem 
um benefício clinicamente importante desses suplementos. 
 Pacientes que não melhoraram após uma tentativa de opções 
não farmacológicas e farmacológicas e têm (OAQ) avançada, são 
encaminhamos para avaliação cirúrgica. 
Neste momento, o reumatologista deve entrar em contado com o 
ortopedista para trabalharem de forma interligada para a realização 
da artroplastia. 
 Em nossa clínica, fazemos a avaliação dos riscos operatórios, 
incluindo a verificação da gravidade da patologia subjacente e a falha 
dos tratamentos não cirúrgicos, bem como a identificação de quaisquer 
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comorbidades que possam afetar a escolha da anestesia, a 
condução da operação e possíveis complicações.
 Revisamos todos os medicamentos utilizados pelos pacientes, 
para evitar que afetem a hemostasia durante e após a cirurgia ou 
prejudiquem a cicatrização.
 Trabalhamos sempre em conjunto, e os cuidados 
reumatológicos e ortopédicos são sempre realizados de forma 
integrada, para que a cirurgia atinja o objetivo de manter a 
mobilidade articular, eliminar a dor e garantir qualidade de vida.

Quando entra o ortopedista no tratamento da artrose de quadril?

 Como toda doença, existe a fase da prevenção e do 
tratamento. No caso da artrose de quadril, o tratamento se divide 
entre a fase conservadora e a fase cirúrgica. A fase de prevenção 
é muito pouco abordada. Necessitaria de um grande rastreio 
populacional na busca de alterações ósseas do tipo displasia 
ou impacto, bem como deformidades adquiridas (sequelas de 
epifisiólises ou de trauma e infecção). Sabe-se que se nada cirúrgico 
for feito nessa fase, a evolução inexorável é para a destruição 
articular por incongruências. É até paradoxal, mas conclui-se 
que a melhor prevenção da artrose de quadril é o rastreio de 
assintomáticos e cirurgia corretiva. Até porque, existem correntes 
filosóficas que afirmam que não existe artrose primária do quadril.
 Quem melhor estudou essa questão preventiva, hoje em 
dia chamada de preservadora, foi o genial e, ainda vivo, Professor 
da Universidade de Berna Reinholz Ganz. Ouvi dele mesmo, 
em 2017, que nos idos dos anos 80 havia duas possibilidades a 
ele: ser mais um fazedor de próteses ou inventar algo novo. Ele 
optou por estudar formas de se corrigir as deformidades ósseas 
tanto do acetábulo quanto do fêmur proximal em pacientes 
sem características radiográficas de artrose e onde houvesse 
uma evidente perspectiva de que o procedimento fosse durar 
pelo menos cinco anos. E assim, o Prof. Ganz criou a Osteotomia 
Periacetabular Bernese e a luxação cirúrgica controlada de 
Ganz para, sem lesão nenhuma da vascularização da cabeça 
femoral, fazer o seu desencaixe de dentro do acetábulo, realizar 
a osteocondroplastia da transição colo-cabeça e retornar com 
a cabeça para dentro da cavidade acetabular. Tudo isso, sem 
gerar novas sequelas ao paciente. De fato, um avanço sem igual 
dentro das ciências ortopédicas. Essa foi a base anatômica e 
fisiopatológica que permitiu também que a artroscopia fosse uma 
ferramenta permitida em alguns casos selecionados. Sempre com 
a real intenção de se evitar uma prótese em casos de alterações 
morfológicas do quadril em pessoas sem artrose radiográfica.
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Mas e o que fazer em pacientes com alterações 
radiográficas com evidencias de artrose do quadril?
Três aspectos são de fundamental importância, 
de acordo com o escore de Merle d´Aubigné-
Postel:  dor, capacidade de andar e mobilidade 
articular. Somado a isso, precisamos avaliar o grau 
de destruição articular pela radiografia. Mesmo 
sabendo que nenhuma classificação para artrose 
de quadril pela radiografia é boa, ortopedistas 
treinados não têm dificuldade nenhuma em dizer 
se um caso tem indicação de cirurgia naquele 
momento ou não.
Nossas dúvidas sempre pairam naqueles casos em 
que a cirurgia ainda não está indicada. Pacientes 
com artrose inicial que não tenham tanta dor ou 
com restrição de movimentos, mas que não tenham 
nenhum outro sintoma exuberante, ou ainda que 
não querem ou não podem operar. Esses são os 
pacientes que o ortopedista tem muita dificuldade 
de tratar. Como conduzir de forma medicamentosa? 
Quando utilizar medidas auxiliares? Quando a 
artrose é sinal de outra doença de base? Existem 
casos inflamatórios, tumorais e até de doenças de 
depósito que causam artrose de quadril e, quase 
sempre, é necessária perspicácia clínica para 
identificar isso.
Acredito que a melhor abordagem de toda artrose 
comece pelo brilhante exercício de tentar identificar 
sua causa. O quadril foi destruído por qual motivo? 
Essa deve ser a primeira pergunta que precisar 
passar pela cabeça de quem for tratar esse paciente.
É uma sequela de fratura? É uma sequela de 
doenças da infância? É um caso de artrite 
reumatoide? Osteonecrose? Sinovite vilonodular? 
Espondiloartrites? Infecção?
O ortopedista é excelente para tratar a 
consequência, mas peca muito quando vai tratar a 
causa da osteoartrite do quadril.
Acredito que o melhor sinergismo seja com o 
reumatologista. Esse é o médico que melhor 
entende a imunologia da articulação isto porque, 
aqueles quadris com alterações anatômicas também 
sofrem do ponto de vista celular.
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Lembrar que a doença osteoartrite é sistêmica.   
 Outras articulações e outros órgãos estão também 
em sofrimento. Cada vez mais se descobre associações 
de artrose com outras alterações metabólicas pelo corpo 
desses pacientes. Há muita coisa para ser estudada e, 
provavelmente, entraremos na era dos imunobiológicos 
como excelentes tratamentos para artrose. 
 Para os casos graves de artrose, não há dúvida 
de que a Medicina já chegou quase ao seu limite. 
Não há cirurgia mais gratificante do que a realização 
de uma artroplastia total do quadril. A biomecânica é 
restaurada com materiais que tendem a durar até mais 
que o próprio paciente. Clinicamente, esses pacientes 
esquecem que utilizam esses dispositivos. Fazer 
esportes até de alto impacto é perfeitamente possível. 
Essa foi considerada pelo Lancet como a cirurgia do 
século XX. Cirurgia altamente previsível tanto em 
resultados como em complicações. Performada aos 
milhões todos os anos por cirurgiões de todos os cantos 
do mundo com a mesma técnica básica e contando com 
registros nacionais antigos que permitem avaliações 
estatísticas fidedignas. Em resumo, uma bênção na vida 
do paciente. Mas quando é a hora de indicá-la?
 A primeira coisa é a educação do paciente frente 
a essa possibilidade. Não se deve torcer o nariz para a 
prótese. Ela, quando bem indicada, é a melhor coisa que 
pode ocorrer ao paciente. Não há demérito nenhum em 
não investir mais no tratamento conservador e partir 

para a colocação da prótese. Se é isso que os sintomas 
do paciente requerem para serem aliviados, é isso que 
deve ser feito.
 Prótese de quadril significa dignidade. Imagine 
perder os melhores anos de sua vida por um problema 
cuja solução é obtida por uma cirurgia que não dura 1h30? 
Imagina ter que esperar completar 65 anos para fazer esse 
procedimento tão simples? A meu ver, isso hoje em dia é um 
crime que não pode ser cometido contra os nossos pacientes. 
Prótese de quadril não tem idade. Se tem indicação, deve ser 
feita. Condenar alguém a dor e ao sofrimento é contrário a 
quaisquer dogmas de nossa profissão. 
 É necessário desmistificar o procedimento. É necessário 
conhecer o procedimento. É necessário conhecer os centros 
onde são feitos esses procedimentos. É necessário fomentar a 
interação entre ortopedistas e reumatologistas. Somos irmãos 
da mesma causa lutando com armas diferentes. Quantos de 
vocês reumatologistas já foram ao centro-cirúrgico ver uma 
cirurgia de colocação de prótese de quadril? Se não foram, 
recomendo fortemente. 
 O melhor momento para se indicar uma prótese é 
quando o paciente se decide por ela. Quando ele já tentou 
de tudo antes para aliviar sua dor e mesmo assim não está 
tendo o resultado desejado. Mas é necessário que ele 
tenha entendido tudo sobre o procedimento, sobre o que 
vai ser feito, sobre seus riscos e complicações. É quando 
ele, munido de informações de qualidade, decide pelo seu 
próprio tratamento.
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O fazedor de amanhecer
Manoel de Barros                              
 
Sou leso em tratagens com máquina.
Tenho desapetite para inventar coisas prestáveis.
Em toda a minha vida só engenhei
3 máquinas
Como sejam:
Uma pequena manivela para pegar no sono.
Um fazedor de amanhecer
para usamentos de poetas
E um platinado de mandioca para o
fordeco de meu irmão.
Cheguei de ganhar um prêmio das indústrias
automobilísticas pelo Platinado de Mandioca.
Fui aclamado de idiota pela maioria
das autoridades na entrega do prêmio.
Pelo que fiquei um tanto soberbo.
E a glória entronizou-se para sempre
em minha existência.  




