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RESUMO

Ein pacientes com artrite reumatõide, as provas de veloci - 
dade de hemossedimentação e dosagem das mucoproteínas são compa - 
radas entre si quanto à sensibilidade, concordância e correlação 
com o grau de atividade clínica.

Com essa finalidade, foram estudadas duas populações de 

pacientes: 9 4 pacientes correspondendo a levantamento retrospec ~ 
tivo de prontuários e 23 pacientes avaliados mensalmente em pro - 

tocolo prospectivo. As duas populações mostraram resultados idên

ticos: não houve diferença na sensibilidade e na concordância en

tre as duas provas ao refletir o estado de atividade clínica. 

Quanto ao estudo prospectivo, os índices de correlação obtidos pa 
ra as mucoproteínas foram superiores aos da velocidade de hemos - 
sedimentação, quando aparecem correlacionados aos parâmetros de 

atividade clínica.

Analisando a relação custo-benefício da solicitação de duas 
provas conjuntas em uma sõ visita, concluímos que tal prática ê 

muito onerosa, produzindo pouco resultado além daquele obtido com 

a velocidade de hemossedimentação isolada.
Foram correlacionados também vários critérios de atividade 

clínica entre si, adicionados às provas laboratoriais, evidencian 
do-se que os índices de correlação obtidos com as mucoproteínas 
não foram superiores estatisticamente aos critérios clínicos de 
número de articulações, rigidez matinal e força de preensão. Ou -
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tro detalhe observado é que a utilização de provas laboratoriais 

como velocidade de hemossedimentação e mucoproteinas só tem va - 

lor quando estão em consonância com critérios clínicos de ativi
dade inflamatória.



SUMARIO

Página

INTRODUÇÃO ...  5
ARTRITE REUMATÕIDE ..........   8

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DA ATIVIDADE INFLAMATÓRIA

NA ARTRITE REUMATÕIDE .........................    10
REAGENTES DA FASE A G U D A ................................. 19

VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO  ................ . .. 2 2

MUCOPROTElNAS ...........................................  29
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO E MUCOPROTEÍNAS NA AR

TRITE REUMATÕIDE ...................... . . ...............  38

ANÃLISE CRlTICA DOS TRABALHOS REVISTOS NA LITERATURA . 52

PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS .........................  56
RESULTADOS ..........................................  74

DISCUSSÃO ................................................ 82

CONCLUSÕES ............................................... 91

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................     92



INTRODUÇÃO

Na avaliação da atividade inflamatória em pacientes de ar
trite reumatóide utilizamos, além de métodos clínicos de ativida

de,88 provas laboratoriais que nos auxiliam no diagnóstico da doen 

ça e na caracterização da intensidade da atividade inflamatória10' 
70.

Das provas laboratoriais usadas rotineiramente, destacamos 

a proteína C - reativa, a velocidade de hemossedimentação e as 

mucoproteínas que, por serem testes utilizados na inflamação, re
fletem de forma variada a atividade reumatóide.

Não encontramos na literatura apglo-saxônica explicação pa 

ra a pouca utilização da medida das mucoproteínas na artrite reu
matóide. O uso desta prova está mais restrita a países de língua 

espanhola, ao Brasil e â Rússia.

Ê prática comum, em nosso meio, realizar-se a velocidade de

hemossedimentação e mucoproteínas simultaneamente, com a justifi-*
cativa de aumento da sensibilidade na detecção de atividade infla 
matõria. Mas não encontramos na literatura, comprovações de que 

isso seja vantajoso, nem indícios da análise de custos versus be
nefícios desta conduta.

Ê ignorado tampouco o valor destas provas laboratoriais 
quando inseridas no contexto geral de todos os dados obtidos pela 
história e exame físico do paciente.
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0 objetivo deste trabalho ê revisar a literatura sobre o 

comportamento das provas na artrite reumatõide e responder as 
seguintes questões:

1. Qual  das  p r o v a s  l a b o r a t o r i a i s ,  v e l o c i d a d e  de h e mo s s e  -

d i m e n t a ç i o  ou m u c o p r o t e T n a s  me l h o r  c o r r e 1 a c i o n a  - s e  com o s e g u i  -

ment o da a t i v i d a d e  c l í n i c a  da d o e n ç a ?

2.  Qual  da s  d u a s  p r o v a s  a p r e s e n t a  ma i o r  s e n s i b i l i d a d e  em 

i n d i c a r  a a t i v i d a d e  c l í n i c a  da d o e n ç a ?

3.  A r e a l i z a ç ã o  da s  dua s  p r o v a s  s i m u l t â n e a s  a c a r r e t a  que  

c a t e g o r i a  de b e n e f í c i o s ?

k .  E n t r e  as  p r o v a s  l a b o r a t o r i a i s  q u a l  o f e r e c e  ma i o r  con -

c o r d â n c i a  com a a t i v i d a d e  c l í n i c a  da d o e n ç a ?

5.  Que p a r â m e t r o  c l í n i c o  me l h o r  s e  r e l a c i o n a  com os de - 

ma i s  c r i t é r i o s  u t i l i z a d o s  na c a r a c t e r i z a ç ã o  da a t i v i d a d e  c l í n i 

ca da d o e n ç a ?



ARTRITE REUMATÕIDE

Conceitua-se artrite reumatõide (A.R.) como uma poliartri- 

te de etiologia desconhecida, não supurativa, subaguda ou crônica, 
que afeta as articulações, em especial as periféricas, de modo ge- 
ralmentè simétrico, com evolução prolongada, apresentando exacer- 

bações e remissões, sendo ainda acompanhada de alterações sistê - 

micas1*9' 24.
Tal doença incide em cerca de 0,4% de nossa população, com 

freqüência maior na população de sexo feminino, na proporção de 

4;315 . Na Europa e América do Norte acomete cerca de 1 a 3% da 

população, novamente com predomínio entre as mulheres de 3 para 

1 homem 7 8'h9'2 4.
O inicio desta enfermidade está circunscrita, em 70% dos 

casos, entre a terceira e sétima década de vida, havendo uma fre

qüência maior na quarta década 78'
A maioria dos pacientes de A.R. evolui de forma insidiosa, 

com lesão articular progressiva de graus variáveis. Entre 10 e 

20% dos pacientes, ocorre remissão completa, enquanto em outros 10% 
a doença torna-se destrutiva e invalidante Lf9/24.

O aparecimento das alterações articulares e sistêmicas da 
doença estaria relacionado, provavelmente, com a deposição de imu 

necomplexos nestes locais, resultantes de uma resposta imune ina- 
propriada do organismo, conseqüência da interação em indivíduos 
geneticamente predispostos com um agente etiolõgico externo espe-
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cífico 1 32 ' 1 1 .

As lesões histológicas de sinovite, em estado mais adian - 

tado, formam vilosidades que se espalham sobre a cartilagem arti
cular (PANNUS). O pannus destrói a cartilagem subjacente e o osso 

subcondral. As erosões ósseas ocorrem inicialmente, ao nível dos 

bordos articulares, onde a cartilagem e a cápsula articular se fi
xa ao osso. Este processo inflamatório enfraquece a cápsula refe - 

rida e os ligamentos de reforço, ocasionando instabilidade nas 
articulações e subluxação. Posteriormente, aderências fibrosas e 
retrações das estruturas periarticulares podem levar ã anquilose 

e â rigidez das articulações. A inflamação alastrando-se âs bai - 
nhas tendinosas acarretam enfraquecimento e ruptura dos tendões49.

0 processo inflamatório caracteriza-se pela instalação de edema, 

hiperemia, exsudação de fibrina com formação de um tecido de gra
nulação. As células deste infiltrado inflamatório são linfõcitos, 
células plasmãticas, células de revestimento sinovial que distri

buem-se difusamente ou formam conglomerados nodulares focais49.
Além dos achados articulares, podemos encontrar atrofia da 

musculatura adjacente, formação de nódulos subcutâneos, fibrose e 

espessamento de válvulas cardíacas, bem como infiltração inflama

tória pleuro-pericãrdica, fibrose intersticial pulmonar, hiper - 
plasia dos gânglios linfáticos, além de vasculites de grandes e

pequenos vasos e infiltração inflamatória dos nervos periféricos
4 9 , 2 4  » •

Algumas destas alterações estruturais são acompanhadas de 
sintomas gerais como febre, emagrecimento, anorexia, astenia, fa
diga ou de manifestações locais como dores articulares, rigidez 
matinal, limitação dos movimentos e diminuição da força muscular 
2 9 , 6 .1 #



MÉTODOS DE AVALIAÇÃO CLÍN ICA  DA ATIVIDADE 

INFLAMATÓRIA NA ARTRITE REUMATÕIDE

A necessidade de estabelecer critérios clínicos e labora - 

toriais na avaliação da intensidade do processo inflamatório na 
Â.R., surgiu devido ao desconhecimento dos mecanismos etiopatogé- 
nicos da doença que, não podendo ser observada diretamente, for - 

çou o emprego de medidas indiretas para uma melhor caracterização 

do processo88.
A utilidade dos vários critérios na avaliação da atividade 

clínica da doença tem pontos importantes a serem considerados,co

mo seguem discriminados:

1. critérios únicos não refletem adeqíladamente esta ativi

dade;
2. todos os critérios estão sujeitos a graus variados de 

erros de observação, não havendo um completamente ideal;
3. o uso combinado destes critérios traz maiores informa -

çoes;
4. os critérios podem medir, por um lado a atividade clíni

ca de forma objetiva, caracterizando o edema articular, o peso 

corporal, a febre; por outro, de forma subjetiva, compreendendo a 
impressão do paciente quanto ao seu bem estar, a duração da rigi - 
dez matinal e da fadiga muscular. De forma parcialmente objetiva 
temos um quadro em que aparecem a necessidade diária de aspirina,a 

dòr à palpação e à movimentação, o tempo de percurso e a força de
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preensao manual.

A resposta apresentada pelo organismo ãs alterações provo

cadas pelo processo inflamatório, pode ser observada sob dois as
pectos: a) através de manifestações inflamatórias agudas com ca - 
racterlsticas reversíveis que constituem a atividade da doença;

b) através de lesões estruturais com características irreversí 

veis causadoras de alterações progressivas na função do órgão. A 

reversibilidade destas alterações estaria na. dependência do pre - 

domínio de üm ou de outro aspecto.
Os métodos mais conhecidos na avaliação da atividade in - 

flamatória na A.R. são88: o método ilustrativo de Jansen (1930),o 

método descritivo de Taylor (1937), o numérico de Steinbrocker116, 
e as "Recomendações de Critérios Terapêuticos Uniformes" da Asso
ciação Americana de Reumatismo (A.R.A.)117. Embora tais métodos 

atualmente ainda sejam utilizados, seu valor prático é relativo , 

em virtude da imprecisão, dos critérios neles contidos, além do 
próprio tempo requerido para executá-los.

De forma a caracterizar vários aspectos clínicos da A.R., 
descrevemos a seguir algumas virtudes e defeitos dos vários cri - 

térios utilizados na atividade da doença:

1. Inflamação articular;

Esta. ocorrência ocupa lugar proeminente nos métodos de ava 

liação, sem levar em consideração critérios que reflitam manifes

tações sistêmicas.
Os critérios mais utilizados para caracterizar o acometi - 

mento articular são a dor espontânea e a causada por palpação,vo
lume articular, calor, rubor e limitação dos movimentos. A dor à 
palpação é o critério mais sensível, enquanto o volume articular
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(edema + derrame) é o mais objetivo88.

Temos ainda a medida da circunferência das articulações 

apresentando precisão apurada, sendo este um método rápido para 
avaliar-se o aumento de volume.

A limitação dos movimentos, obtida pelo goniómetro ,é con
siderada insensível e imprecisa para refletir alterações modera - 
das da atividade inflamatória73.

0 envolvimento das articulações pode ser igualmente um cri
tério de atividade clínica quando se soma a número de articula 
ções acometidas. Este critério ê considerado útil em muitos cen - 

tros de experiência terapêutica88.
Lansbury S.Haut75 criaram um índice articular que leva em 

consideração não só o número, mas também o tamanho das articula
ções envolvidas. Este índice, quando correlacionado com outros 
índices de inflamação sistêmica, apresentou bom.nível de corre - 

lação (.r=0 , 78) 7 1, traduzindo de forma numérica a atividade clíni

ca da artrite reumatõide7k.
Ritchie et alii105, para avaliar a atividade inflamatória, 

utilizaram um índice articular obtido da somação quantitativa da 

intensidade de dor percebida pelo paciente, quando as articula 

ções eram pressionadas firmemente pelo examinador. Este índice 
mostrou-se satisfatório na reprodutibilidade dos resultados se 

utilizado pelo mesmo observador. Outras vantagens apresentadas fo 

ram a facilidade de execução, a sensibilidade do método e a pró
pria discriminação obtida quando utilizadas drogas como aspirina, 
prednisona e placebo105. A limitação está na utilização de um 

sintoma pouco objetivo como a dor, o que dificulta uma medição 

mais objetiva.
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A dor pode apresentar características mais evidentes quan

do pesquisada pela palpação e movimentação das articulações. Mes

mo assim o caráter subjetivo estaria presente na execução do grau 
e local de pressão realizada pelo examinador73.

McCarty88, utilizando o índice articular de Lansbury & 

Haut75 por mais de 20 anos, considera-o útil em avaliar o "sta - 
tus" dos pacientes de A.R.

Embora os autores concordem que a avaliação da inflamação
articular seja importante na A.R., não há concordância quanto à

utilização adequada e uniforme dos critérios, principalmente pela 

dificuldade de quantificá-los confiavelmente, e pelo tempo gasto 

dispendido na sua aplicação73'88.

2. Disfunção articular:

Quando se utiliza critérios com o objetivo de avaliar a
função articular, vários testes têm-se mostrado úteis em quanti -

ficar a atividade inflamatória.

Os critérios para capacidade funcional geral, como as 4 

classes adotadas por Steinbrocker et alii117, apresentam o incon
veniente de avaliar variações extremas de melhora ou piora dos 

pacientes.
Outros métodos que detalham melhor os critérios em 5 ou 

mais categorias, como Lowman (citado em McCarty88), apesar da gran 

de precisão, apresentam a desvantagem do tempo requerido na ob 

tenção dos dados.
A estimativa pelo paciente de sua capacidade funcional tem 

seu valor confirmado no registro das melhores clínicas ocorridas. 
Embora tal capacidade apresente dificuldades com relação à uma me 

dição mais objetiva8,8.
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Os testes que envolvem habilidades psicomotoras, muito utj. 

lizados por autores britânicos (citado em Lansbury73>,mostraram-se 

de pouca utilidade, pois dependem do grau de instrução do pacien
te e a repetição freqüente torna-os cansativos ao examinado e ao 
examinador.

0 tempo de percurso de 50 pés, ê um. teste com maior acei - 

tação, porque apresenta bons resultados de reprodutibilidade,ape

sar da dificuldade de aplicação no consultório devido â limitação 
do espaço88.

Embora os critérios de avaliação funcional apresentem o 

inconveniente de se alterarem, tanto nas lesões reversíveis da 
inflamação articular, quanto nas irreversíveis estruturais, seu 

valor ê considerável quando se espera a reversibilidade das mes - 
mas.

3. Fraqueza muscular:

A força de preensão manual obtida com o esfignomanômetro 
insuflado, quando realizado com técnica adequada, ê um teste com 
resultados confiáveis e de boa reprodutibilidade. Este teste ê 

influenciado por deformidades nas articulações interfalangeanas , 
por tenosinovite e contraturas e ainda por concomitância de ar 

trite nas articulações do ombro e cotovelo73. Em pacientes com es_ 
ses problemas e na doença articular avançada, o teste torna-se in 
sensível. Obviamente, se a inflamação por predominantemente loca
lizada nos membros inferiores, a força de preensão manual ê pouco 

útil.

4. Rigidez matinal:

Presente em 97% dos casos de A.R. em atividade tem-se mos
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trado um bom critério funcional em experiências com medicamentos.
É considerado um excelente índice quantitativo inespecífico da in
flamação sistêmica88.

5. Necessidade diária de aspirina:

Uma medida indireta da dor se faz pelo consumo diário de as 
pirina, o que oferece informações quantitativas confiáveis nos ca

sos de atividade inflamatória moderada. Ê um critério útil, mas é 

influenciado por fatores que interferem no padrão de utilização da 
medicação indo da disponibilidade de tempo, do ambiente de traba - 

lho e disponibilidade da medicação, ao comportamento do paciente em 
relação â dor e outros. Nem sempre é possível contar e anotar o nú 

mero de comprimidos utilizados73.

6. Quantificação da fadiga:

A fadiga ê um sintoma presente em 74% dos pacientes de A.R. 

A quantificação deste sintoma é um critério útil que deve ser in - 

cluído nos esquemas de avaliação, mesmo sofrendo influência da atî  

vidade exercida pelo paciente e dependendo do estado emocional do 

mesmo no momento da consulta88.

7. Perda de peso:

Este é um critério de valor relativo, pois está diretamen - 

te sujeito â influência de fatores como, por exemplo, medicação em 
uso (corticõide, antidepressivo, antimalãrico). Não é por isso um 

critério recomendado73.

8. Febre:

É um sinal pouco freqüente abrangendo apenas 22% dos pacien 
tes de A.R.. Não apresenta valor específico como critério, exceto
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em casos isolados de alguns pacientes88.

9. índices compostos:

Uma outra forma de avaliar a atividade clínica da doença é 

reunir vários critérios e adotar índices de atividade inflamatõ - 
ria.

Um dos primeiros índices citados na literatura foi de Bay- 

les & Hall (1943) que reunia 6 critérios (atividade física, envoj. 

vimento inflamatório articular, deformidades articulares, V.H.S., 

Hb, peso corporal) graduando-os de zero a 4. É um índice insatis

fatório, pois inclui critérios que avaliam lesões estruturais ir
reversíveis 5 0.

0 índice de Duthie (1955), largamente adotado, utiliza 4 

critérios, graduados de 1 a 3, sendo a V.H.S. e Hb critérios ob - 

jetivos, enquanto o envolvimento articular e as manifestações siss 
têmicas são subjetivos60.

0 índice de Mandei83 utiliza 6 critérios (peso, V.H.S.,Hb, 

dor ã palpação, volume articular e calor) graduados de zero a 3, 

encontrando boa correspondência com a impressão clínica do médico 
e do paciente acerca da doença.

Lansbury71, após estabelecer o índice articular75, criou o 

índice sistêmico de atividade inflamatória constituído de rigidez 

matinal, fadiga, necessidade de aspirina, força de preensão,V.H.S. 
e Hb. Este índice trouxe a possibilidade de uma idéia sumária quan 

titativa do estado inflamatório no paciente de A.R.
Posteriormente, num estudo evolutivo, Lansbury & Free Jr.71+ 

compararam os dados obtidos com o índice sistêmico de atividade e 
o índice articular, evidenciando um paralelismo nos resultados em 
75% dos casos durante o período de 17 meses. 0 grau de correlação 
entre os dois índices, obtidos em 80 pacientes de A.R., foi de
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r = 0,78 (p < 0,01).

A incorporação do índice articular como sexto critério no 

índice sistêmico, possibilitou avaliar mais amplamente a ativi - 

dade inflamatória, tornando este novo índice mais confiável é 

oferecendo maiores informações sobre o processo reumatõide. Os 

resultados alcançados com ele divergiram muito pouco dos obtidos 
quando utilizou-se somente o índice sistêmico72.

O índice de atividade inflamatória de Lansbury constituí

do dos critérios de rigidez matinal, fadiga, necessidade de as - 

pirina, força de preensão, V.H.S. e índice articular é de uso 
mais difundido, apresentando resultados quase idênticos, quando 

utilizado pelo mesmo ou por vários examinadores88.

Neste índice, Lanbury73 adotou equivalentes percentuais pa 

ra cada um dos 6 critérios, utilizando como ponto central as mé

dias obtidas para as provas, quando realizadas em 100 pacientes 
sem tratamento. Uma escala de valor para o mesmo,com intervalo de 

zero a 100, foi constituída de forma a abranger a soma dos valo

res obtidos para todos os critérios.
Wallace & Raqan119 adotaram o índice de Lansbury73 de uma. 

maneira simplificada, enquadrando os valores das provas em 4 ca

tegorias (0 a 3)* com relação â intensidade de suas variações.

Calkins 1962 (citado em Lansbury73) utiliza 10 critérios 
(rigidez matinal, fadiga, grau de bem estar do paciente, dor,fun 

ção geral, força de preensão, número de articulações acometidas, 
V.H.S., Hb, avaliação clínica do médico). Neste índice as varia
ções para cada prova são divididas de forma arbitrária em 4 graus 
de intensidade (.0, 1, 2, 3) . O escore resultante da soma de to - 

dos os graus para cada critério dividido por 10, oferece um ín -



18

dice de atividade equivalente a inativo (̂ ) , discreto (^), mode -
2 3rado (. ) e severo ( ) .

Mallya & Mace81 utilizaram 6 critérios (rigidez matinal,es 

cala de dor, força de preensão, índice articular de Ritchie,V.H.S. 

e Hb) dividindo os valores para cada prova em 4 classes. Usando 
análise multivariada entre os critérios, o índice mostrou-se útil 

na avaliação da atividade da doença.

Tanto a utilização de critérios isolados, como a aplicação 

de índices são úteis na atividade inflamatória, não havendo supe

rioridade de um sobre o outro, como também não são exclusivos. Em 

certas situações, a utilização de critérios isolados pode ser mais 

adequada, servindo como exemplo os experimentos com drogas, quan
do determinados critérios são. mais afetados por medicamentos, ob- 

tendo-se então melhores resultados na avaliação do processo in - 

flamatório8 0 .



REAGENTES DA FASE AGUDA

Um grande grupo de substâncias de diversas origens reflete, 

pelas suas concentrações plasmáticas, a presença e o grau da ati - 
vidade inflamatória130. Estas substâncias são conhecidas como rea

gentes da fase aguda e traduzem resposta inespecífica do organismo 

â injúria tecidual ou ao estímulo inflamatório. Muitos destes rea

gentes são proteínas ou proteínas conjugadas a carboidratos como 

ceruloplasmina, C3, proteína C reativa, al glicoproteína acida,hap 
toglobina, fibrinogênio, e outros28'70.

Os reagentes da fase aguda podem ser usados como provas la
boratoriais na avaliação do estado inflamatório. De uma maneira ge 

ral, encontram-se alterados nos primeiros dias ou depois de algu - 
mas horas do estímulo agudo, mantendo-se elevados enquanto perma - 

nece a agressão, só retornando a níveis normais dentro de dias ou 

semanas depois28'130.
0 aumento da concentração destes reagentes no plasma parece 

estar relacionado a uma síntese hepática aumentada e presume-seque 

o estímulo seja devido a um sistema mediador liberado no local da 

inflamação, afetando posteriormente os hepatócitos70.
Interessa ao estudo dos reaqentes da fase aguda, o conheci

mento do comportamento das provas na atividade inflamatória e os 
mecanismos que qovernam as alterações de seus níveis no sanque.

Muitos dos reaqentes da fase aquda isolados iã têm alqumas 

de suas funções conhecidas, por exemplo70:
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a) aumentos séricos de haptoqloblna estariam relacionados 

a uma maior capacidade dos eritrícitos lesados em liberar a he - 
moglobina;

b.) aumentos nos níveis de fibrinogênio regulariam mais ef.i 
cazmente os mecanismos da coagulação;

c) elevações sêricas de ceruloplasmina ativam a enzima su- 
per-óxido dismuta.se;

d) inibições da ação de proteases estariam relacionadas a 

aumentos no sangue de antitripsina e antiquimiotripsina.

Alguns trabalhos na literatura médica evidenciam o compor

tamento dos muitos reagentes da fase aguda nas doenças reumáticas, 

podendo-se citar como exemplo:
1. glicoproteínas plasmãticas e seus componentes (hexose, 

hexosamina e ácido siálico) nas doenças reumáticas (Shetlar et 
alii111*, De Séze & Debeyre33, Decker et alii3\  Bottinger et alii18 

Maranhão et alii 8 4) ;
2. glicoproteínas plasmáticas na A.R. (Nettelbladt e Sund- 

blad96, Cellary 22);
3. relação do teor de polissacarídeos e proteínas das gli

coproteínas sêricas. na A. R. (Payne et alii100, Stidworthy et 

alii11 8) ;
4. mucopolissacarídeos na A.R. (Badin et alii9);

5. mucoproteínas e ácido siálico na A.R. (Nettelbladt & 

Sundblad96, Korge et alii68);
6. grupos sulfidril na A.R. (Haataja60);
7. ceruplasmina, haptoglobina na A.R. (Müller et alii91*);
8. orosomucóide na A.R. (Netterlbladt & Sundblad95, Gamp48);
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9. haptoglobina na A.R. (Nettelbladt & Sundblad95, McConkey et 
alii89) ;

10. proteína C - reativa na A.R. (Amos et alii2, Walsh et 

alii 1 20) .

Enquanto nos estudos as duas mais observadas no seguimento 

da atividade inflamatória nos pacientes de A.R. são a medida da 
velocidade, da hemossedimentação (V.H.S.) e a determinação da pro
teína C - reativa (P. C. R. )• 1 0 ' 2 0 ' 3 3 ' 3 4 ' 7 ° ' 9 1 / em nosso meio utili

za-se a V.H.S., as mucoproteínas (M.P.) e eventualmente a P.C.R.



VELOCIDADE DE HEMOSSEDÍMENTACÀO DAS HEMÁCIAS

A V.H.S. ê um teste laboratorial simples e muito utilizado 
na avaliação da atividade inflamatória das doenças do tecido con
juntivo1 0.

O teste é conhecido desde a Grãcia antiga e tem sido lar - 
gamente empregado na clinica por mais de 50 anos. A grande utili

zação da V.H.S. deve-se à sua relativa simplicidade, sua familia
ridade e à riqueza de informações acerca do seu significado clí - 

nico7 0.
Como ocorre com todos os reagentes da fase aguda, os acha

dos anormais não têm especificidade diagnostica, mas acompanham 
muitos estados patológicos.

O fenômeno de sedimentação das hemãcias ocorre quando elas 

se agregam e se alinham ao longo de um eixo único perpendicularao 

plano principal das células, ficando suas supefícies côncavas em 
contato, com uma disposição que lembra "pilhas de moedas". A for

mação dessas "pilhas" aumenta relativamente o tamanho da hemácia, 

o que diminui a relação entre superfície e peso e acelera a velo

cidade de queda no plasma46.
A maior influência na V.H.S. está no grau com que as hemã

cias agregam-se umas às outras. São 3 -os fatores maiores a expli

car esta agregação70, a saber:
1) A energia livre da superfície das células que exercem 

entre si uma força de coesão atraindo umas às outras (Força de
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Van der Waals);

2) As cargas elétricas nas superfícies das hemãcias são de 
mesmo sinal e atuam como força de repulsão. As cargas negativas 

são devidas, principalmente, aos componentes de ácido siálico, e 

as cargas opostas aos lons que rodeiam os eritrõcitos. A resul 

tante destes dois grupos de carga ê denominada potencial Zeta.Es
te potencial é suficientemente grande para dominar as forças de 

coesão (Van der Waals), impedindo a agregação das hemãcias;

3) 0 terceiro fator é dado pela constante dielêtrica do 
meio (plasma), onde- estão suspensas as células. Esta constante me 

de a dissipação das cargas elétricas no plasma, sendo influencia
da de forma diretamente proporcional pela concentração e pelo grau 

de assimetria das moléculas aí dissolvidas, principalmente as 
proteínas plasmãticas. Assim, o aumento na concentração de molê - 

cuias no plasma aumenta a constante dielêtrica, diminuindo o efei. 

to repulsivo do potencial Zeta.
As alterações, por outro lado, na aceleração da formação de 

"pilhas de moedas" e conseqüentes variações na medida da V.H.S. 

podem resultar de70:
a) aumentos moderados nas proteínas extremamente assimé 

tricas (fibrinogênio);
b) concentrações sêricas acentuadas de moléculas moderada

mente assimétricas (Imunoglobulinas);

c) tamanho e forma das hemãcias.
Assim há, pelo menos, dois tipos de proteínas plasmáticas 

que podem alterar a V.H.S., sendo uma de maior efeito, que é o 
fibrinogênio, e a outra, de efeito menor, são as imunoglobulinas 

e outros reagentes da fase aguda91.



24

Alterações na fornia e no tamanho dos eritrõcitos como ani- 
socitose, poiquilocitose, hipocromia, esferocitose e a acantoci - 

tose, influenciam a habilidade das células em formar "pilha de 

moedas" com a conseqüente interferência na sedimentação das hemã- 
cias7 6.

Há ainda outros fatores que elevam a V.H.S. como: anemia , 
hipercolesterolemia, uremia, infusão de dextran de alto peso mo

lecular, uso de contraceptivos orais, períodos pré-menstruais.Por 

outro lado, os que diminuem a V.H.S. são a policitemia, a leuco - 

citose extrema, os sais biliares, dextran de baixo peso molecular 

e os períodos menstruais76'46.
A prova não é influenciada pela hiperglicemia, calcemia, 

fosfatemia, alimentação, exercícios e temperatura corporal76.

Apesar dos mecanismos não serem totalmente conhecidos,fre
qüentemente ocorre na inflamação um aumento na síntese de fibri - 

nogênio pelo fígado91. Esta elevação faz-se rapidamente, dentro 

de 48 horas após instalado o estímulo inflamatório e desaparece no 

prazo de 10 dias, com a cessação do mesmo. Há uma correlação li - 

near entre a V.H.S. e os níveis de fibrinogênio quando as concen
trações das globulinas séricas situam-se em torno de 2,5g/dl (r = 
0,90). Este índice de correlação ê menor quando as globulinas ele 

vam acima de 2,5g/dl (r = 0,60). Os aumentos de a e y também se 

correlacionam com a elevação da V.H.S.10.

Métodos de Determinação da Velocidade de Hemossedimentação

Neste caso os métodos mais empregados são os de VJintrobe e 

Westergren76, sendo o ültimo o adotado pelo COMMITTEE FOR STAN
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DARDIZATION IN HEMATOLOGY63,64.

O método de Westergren123 ê o mais utilizado, tanto nas en

fermidades reumáticas como em outras doenças45. Ê um método mais 
sensível e apresenta valores mais reprodutíveis. Seus resultados 

estão sujeitos a influências de erros técnicos que podem ocorrer 
na colheita e conservação do material, na posição inclinada do tu
bo, na agitação inadequada do sangue com o anticoagulante30. Neste 

método, a correção dos resultados nos estados de anemia já está 
praticamente abandonada7 6 , 7 0 .

0 método de VJintrobe & Landsberg124 ê o mais utilizado em 
pequenos laboratórios, pois apresenta a vantagem de se obter o he- 
matócrito concomitante à leitura da V.H.S.10. Apresenta resultados 
menos reprodutíveis, em parte atribuídos à viscosidade sanguínea e 

ao calibre estreito do tubo. Outras desvantagens são as dificulda
des de obter valores acima de 60 mm pelo menor comprimento do tubo, 

e à necessidade da correção para a anémia107'46
Outros métodos são pouco utilizados: a Zeta-sedimentação re 

quer centrifuga especial e medidas de controle de rotina. É um tess 

te de rápida execução e necessita de menos sangue10'70.
Os valores normais para a V.H.S. recomendados originalmente 

por Westergren12,3 são um pouco inferiores aos adotados atualmente, 

1 a 3 mm na primeira hora para homens e 4 a 7 mm para mulheres.
Enquanto isso, para fins de triagem, valores até 15 mm para 

homens e 20 mm para mulheres são considerados normais76'70'46.
Convêm igualmente ressaltar que valores mais elevados estão 

presentes em indivíduos idosos62. Bottinger & Svedberg17 encontra
ram, para homens abaixo de 50 anos, valores de 15 mm e, para mu 
lheres, 25 mm, enquanto nos indivíduos acima de 50 anos os valores
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sao de 20 mm para homens e 30 mm para as mulheres.

Há também o fato de, em recém nascidos e crianças, os va - 
lores serem mais baixos e não diferir quanto ao sexo76.

Aplicação Clínica

A V.H.S. ê um teste aplicável aos processos inflamatórios 
de uma maneira geral e tende a correlacionar-se com a extensão da 

lesão tecidual70. É uma prova inespecífica, estando alterada nas 

doenças relacionadas a processos infecciosos (agudos e crônicos), 
degenerativos (lesões vasculares), proliferativos (neoplasias).

Elevações acentuadas são vistas nas infecções bacterianas, 
tumores metastãticos, doenças granulomatosas, colagenoses e ou 

tros mais. Enquanto que, em infecções virõticas não complicadas , 
tumores benignos e malignos localizados, enfermidades reumáticas 

com.pouco comprometimento sistêmico, e coagulopatias hereditá 
rias, a V.H.S. pode encontrar-se dentro dos limites da normáli - 

dade7 6.
Níveis persistentemente elevados têm sido observados em 

indivíduos sem evidência de doença, mesmo apõs exaustiva invest^L 
gação70. Olhagen & Liljestrand98 no seguimento de 21 pacientes , 

no período de 3 a 20 anos, atribuiram os níveis elevados da V.H.S. 

neles encontrados às elevações de y globulinas e B lipo proteí - 

nas. Ansell & Bywaters5, seguindo a evolução de 31 pacientes as- 
sintomãticos, em que a V.H.S. elevada era a única anormalidade , 
evidenciaram que 14 deles apresentaram sinais sugestivos de A.R., 

enquanto que em 11 não encontraram causas para tal elevação, e no
período de um ano, 5 destes pacientes retornaram com a V.H.S. a
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níveis normais.

Assim, o encontro da V.H.S. elevada em indivíduos clinica

mente normais deve despertar interesse para uma investigação clí
nica cuidadosa, pois a prova pode ser um sinal precoce de um pro
cesso patológico latente129,10.

Embora a prova seja encontrada elevada em muitas doenças 

reumáticas em atividade, como gota, lupus eritematoso sistêmico , 
espondilite anquilosante, artrite reumatõide, febre reumática,po- 

liarterite nodosa, dermatomioçite, esclerodermia, vasculites sis

têmicas, e outras76’, sua maior utilidade tem sido como indicador 

da atividade inflamatória na febre reumática (F.R.) e artrite reu 

matóide4 6.
Na F.R., a V.H.S. tem-se mostrado de grande valor no acom

panhamento clínico da doença com certo paralelismo nas exacerba - 

ções e remissões dos sinais clínicos112,128. Nos pacientes trata
dos com salicilatos e corticõides, a prova retorna a níveis nor - 

mais, sem significar, contudo, que o processo inflamatório tenha 

involuído, sendo difícil relacionar o decréscimo da prova â re 
missão da atividade clínica ou à interferência das drogas admini£ 

tradas. 0 fenômeno de "rebote" é observado quando os medicamentos 

são suspensos46.
A prova encontra-se elevada em 94% dos pacientes de F.R. 

com atividade clínica23.
Na A.R., a V.H.S. encontra-se elevada de 85 a 95% dos pa - 

cientes em atividade 115,enquanto em 7,3% dos casos estudados por 
Dawson et alii31, e em 5% dos estudados por Richardson104, a pro
va apresenta-se dentro dos limites da normalidade, embora a ativ.i 
dade inflamatória da doença não seja bem caracterizada nos dois 

trabalhos.
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A V.H.S. tem-se mostrado um indicador menos valioso do grau 

de inflamação na A.R. do que em enfermidades de curso limitado.Is

to se deve, provavelmente, a uma relação existente com as eleva 
ções das globulinas séricas (fator reumatóide), independente da 

atividade clínica da doença, pois as globulinas não variam em gran 
de medida com as alterações da atividade inflamatória46.

Valores persistentemente elevados são vistos quando a doen

ça encontra-se aparentemente controlada com antiinflamatõrios não 

hormonais70. McConkey et alii90 estudando os reagentes da fase agu 

da, P.C.R., V.H.S. e haptoglobina, demonstraram que antiinflamatõ
rios não hormonais não influenciaram as respostas dos reagentes na 

A.R. em atividade.
Nos pacientes em uso de ouro, azotioprina e D-penicilàmina 

o decréscimo da V.H.S. correlaciona-se com o involução da ativida

de clínica da doença120. Com o uso de corticõidês, McConkey et

alii90 e Zimmermann Gõrska et alii131 evidenciaram o profundo efejL 

to do medicamento sobre a V.H.S.
Finalmente, Duthie et alii40 comprovaram que determinações 

isoladas da V.H.S. não oferecem orientação fiel do curso da doen- 

ça.



MUCOPROTEÍNAS

Winzler et alii127 caracterizaram em 19 48, as Mucoproteínas como 

um grupo de substâncias semelhantes a proteínas que apresentavam 

as seguintes características físico-químicas:

a) solubilidade em ácidos fortes como tricloroacético, sul- 
fosalicílico e perclórico;

b) termo-resistência em termos de coagulação;

c) precipitabilidade com a adição de ácido fosfotúngstico;
d) baixo teor de nitrogênio e rica porção de carboidrato;

e) elevadas quantidades de hexosaminas.
Posteriormente, os mesmos autores passaram a denominar as 

subatâncias com essas características, de fração seromucõide, por 

ser um nome mais adequado125.

Entretanto, na literatura continuou-se a usar. o termo mu - 

coproteínas65'36' 44'25f 125'99'35, e isso pode gerar confusão, uma 

vez que Meyer93 rotulou de mucoproteínas as substâncias que ti 
nham características físico-químicas diferentes: moléculas de mu- 

copolissacarídeos ácidos unidas as proteínas por ligações sal-ãci 

do frágeis e baixo teor de hexosamina14.
Por conveniência, no presente trabalho usaremos o termo mu 

coproteínas, para as substâncias determinadas originalmente por 
Winzler correspondendo isso â nomenclatura de uso corrente em nos 
so meio 36' 25'99' 35.

Mucoproteínas de Winzler ou fração seromucõide são substân 
cias classificadas dentro do grupo das glicoproteínas determina -
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das comumente em nosso meio pelo seu teor em tirosina através do 

método de Winzler et alii127.

Estas substâncias representam 1% das proteínas sêricas e 8 

a 9% dos polissacarídeos ligados a proteínas55.
No método de Winzler et alii127 as mucoproteínas séricasou 

fração seromucõide são um precipitado resultante da desproteini - 

zação do soro por um ácido forte (tricloroacético, sulfosalicíli- 

co ou perclõrico) que, posteriormente, é isolada das outras pro - 

teínas residuais (albumina) pela precipitação com ácido fosfo 
túngstico. 0 conteúdo de proteínas neste precipitado pode ser me

dida em termos de quantidade de tirosina por espectrofotometria.

Este precipitado mucoproteico é relativamente rico em car- 
boidratos neutros 29%. A fração proteica corresponde a 6 7%. Dos 

carboidratos, 18% são constituídos de hexoses e 11%, de hexosami- 

nas. Das hexoses, há um discreto predomínio da galactose sobre a 
manose, enquanto nas hexosaminas, 91% correspondem a glicosamina 

e 9%, a galactosamina, numa relação de 0.138'79. O teor em nitro

gênio é de 7.9 g% e o de tirosina 4.2 g%127/122.

Em pH de 2 a 8.4, o composto dissocia a eletroforese em 3 
componentes, conhecidos como MPl, MP2, MP3, com pontos isoelêtri- 

cos mais baixos que as proteínas plasmãticas, sendo maior compo - 
nente o MPl, de ponto isoelêtrico mais baixo e com mobilidade de 

globulina em pH 8.4127'92'45.

Markhan86 e Markhan et alii87, submetendo o M.P. a eletro
forese em pH 4,5 obtiveram duas frações que denominaram de Ml e 

M2, e que em pH 8,6 correspondiam respectivamente ãs frações ct̂ e 

das globulinas do soro.
A M.P. apresenta como componente mais importante a gli-
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coprotelna ácida ou ácido crosomucõide125. Outros componentes com 

características pouco conhecidas são: glicoproteína, fator in

trínseco glicoproteico, ceruloplasmina e haptoglobina52.

Regulação dos Níveis Séricos das Mucoproteínas

Embora até o momento não tenha sido possível esclarecer to 

talmente a origem das glicoproteínas séricas, dados experimentais 

demonstram que o fígado ê o principal local da incorporação dos 

componentes carboidratados às moléculas de proteínas, e esta in - 
corporação se faz no mesmo momento em que as porções polipeptídi- 

cas são formadas108.

Shetlar108 utilizando glicosamina radioativa, observou que 

a incorporação do composto à proteína foi detectada primeiramente 
no fígado que no sangue.

A glicose é o precursor mais importante na incorporação dos 

vários monossacarídeos encontrados nas glicoproteínas séricas. Os 
mecanismos envolvidos na incorporação da porção carboidrato com 

a molécula de proteínas são pouco conhecidos. Sabe-se que o trans 
porte dos grupos de ácido siálico é feito pela enzima neuramini - 

dase e a ligação dos radicais à proteína é feita no estágio final 

do processo de síntese108/6.
Os níveis séricos das glicoproteínas se mantêm quase que 

constantes em condições normais, estando provavelmente na depen - 
dência de uma regulação hepática e endôcrina54/55.

A regulação hepática dependeria da integridade das rea 
ções celulares ao nível dos hepatõcitos, e a endõcrina à respos
ta desencadeada pela estimulação dos hormônios ACTH e os da cõr--
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tex da supra renal. Níveis elevados da M.P. no sangue são vistos 

após administração de ACTH, enquanto níveis séricos baixos são en 
contrados em indivíduos portadores de doenças hepáticas parenqui- 

matosas crônicas, hipofisectomia e adrenalectomia51'1• 67< 54t55,69.

Outrossim, elevações nos níveis da M.P. são comuns nos pro 

cessos patológicos proliferativos e degenerativos resultantes de 
doenças inflamatórias, neoplásicas, traumáticas. Algumas hipõte - 

ses tentam explicar os mecanismos fisiológicos envolvidos, como 
relacionamos a seguir:

- Catchpole21 admite que as elevações são devidas ã despo- 
limerização da substância do tecido conjuntivo ao redor das le 
sões;

- Shetlar108 considera a produção de glicoproteínas como 

uma resposta do organismo aos componentes liberados pelos tecidos 
lesados;

- Boas & Peterman13, por seu lado, atribuíram as elevações 
a um estímulo dos hormônios da córtex adrenal desencadeados por 
uma resposta inespecífica ao "stress" comum nos processos patoló
gicos .

Devemos considerar ainda que elevações nos níveis da M.P. 
aparecem dentro de poucas horas, depois de um estímulo agudo. Au

mentos no sangue são encontrados no espaço entre 4 e 8 horas

após procedimentos cirúrgicos, alcançando os níveis máximos, de
pendentes da natureza e extensão do procedimento, dentro de 3 
dias. Nos processos inflamatórios agudos ocorre rápida elevação, 
enquanto nas neoplasias as elevações sêricas são mais lentas. Se 
o processo é autolimitado e evolui para cura, há uma volta dos 
níveis séricos â normalidade55.
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Métodos de Determinação das Mucoproteínas

A M.P. pode ser medida no sangue por métodos químicos e 
turbidimêtricos141 7 9 .

No método químico de Winzler et alii1'27 o precipitado mu - 

coproteico pode ser avaliado pelo seu teor em carboidratos, pro - 
telnas ou tirosina, quando tratado pelas reações de orcinol, biu- 
reto e pelo reagente fenõlico respectivamente. 0 teor de nitrogê

nio é dosado tratando-se o precipitado por digestão e Nessleriza- 
ção.

Os valores obtidos para a M.P. por este método podem ser 
influenciados pela sua co-precipitação com as proteínas plasmáti- 

cas e pela extensão da diluição do plasma quando adicionado ácido 

perclõrico127. Falsas elevações plasmãticas são vistas em soros 
impropriamente refrigerados ou quando o sangue permanece por lon
go tempo â temperatura ambiente55.

Winzler et alii127 recomendaram como técnica de rotina, a 

determinação da ’M.P. pelo seu teor em tirosina por ser mais fácil 

a execução. Várias modificações no método de Winzler possibilita

ram determinar os componentes da M.P. utilizando outros reagentes, 
a saber:

1. Shetlar et alii111 dosaram a fração carboidrato do pre
cipitado de Winzler pela reação com o triptofano110. Não houve ten 

tativa de comparação com a prova de Winzler;
2. Anderson & MacLagan3 trataram o precipitado com o rea-
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gente de difenilamina pela técnica de Ayala et alii-8. Estes auto
res também não compararam seus resultados com os obtidos pela

técnica de Winzler;

3. Gras & Capdevila53 utilizaram o reativo de cobre de Fo- 
lin de Lowry na titulação da fração proteica do precipitado de 

Winzler, e os resultados concordaram com os de Winzler em 1955 
(citado em Gras & Capdevila5 ̂ ;

4. Weimer & Moshin121 utilizando somente 1 ml de soro e 
tratando-o pelo método de Winzler obtiveram melhor reprodutibili- 

dade nos resultados, redução da co-precipitação de proteínas, fa

cilidade na filtração, além da economia do soro;

5. Bottinger & Carlson16 utilizaram a reação do microbiu - 

reto na etapa final do método de Winzler com boa reprodutibilida- 
de nos resultados.

De La Huerga et alii32, com o método turbidimétrico e uti
lizando a técnica de Weimer & Moshin121, obtiveram diretamente a 
quantidade total do precipitado mucoproteico, com vantagens de se 

medir toda a M.P. em vez de seus componentes isoladamente. Além 

da maior simplicidade e reprodutibilidade, o método foi consiae - 

rado mais aplicável para o uso em larga escala. Os valores da M.P. 

resultantes deste método correlacionaram-se muito bem com os ob - 
tidos por Winzler (r = 0,96).

O método de Markham et alii87 fornece estimativa semi-quan 
titativa da M.P. sérica. baseado no isolamento de seus componentes 
por eletroforese e subseqüente coloração das frações proteicas e 
carboidratos.

Dependendo do componente que se mede, Winzler et alii127 , 
encontraram os seguintes valores para a M.P.(x - 2 d.p.):
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- conteúdo em tirosina - 3,38 - 0,54 mg%

- conteúdo em carboidrato -12,60 - 2,20 mg%

- conteúdo em proteínas -86,70 -19,00 mg%

- teor de nitrogênio - 5,60 ^ 1,20 mg%

Alguns autores não se depararam com diferenças significa - 

tivas com relação à idade99'16 e sexo79 dos indivíduos no método 

de Winzler. Entretanto, Greenspan et alii57 encontraram valores 

mais elevados entre os homens (59,2 mg%) que entre as mulheres 

(52,9 rng%) ao dosarem a M.P. pelo conteúdo em carboidratos e pro
teínas pelo método de Sinkim, 1949 (citado em Greenspan et alii57) .

De La Huerga et alii32 também encontraram valores maiores nos ho-
+ + - mens (81,2 - 18 mg% vs 77,1 - 14 mg%) pelo metodo turbidimetrico.

Durante a gravidez, os níveis sêricos se mantêm nas pri 

meiras 28 ou 30 semanas, havendo aumentos progressivos nas últi - 

mas 12 semanas. No pòs-parto,, os níveis elevam-se cerca de duas 
vezes os valores normais correspondentes52.

Os valores para a M.P. no seu conteúdo em tirosina em vá - 

rios trabalhos são assim relatados:
Winzler & Smith'1 26 2, 7 - 0,1 mg%, Lima et alii79 2,83 - 1,1, 

Kelley et alii66 2,41 - 0,06 (e.p.), De La Huerga et alii32 2,9mg%, 

Dêcourt et alii36 2,56 mg%, Oliveira99 3,22 - 1,14.

Aplicação Clinica

Na prática clinica, o comportamento da M.P. tem-se revela

do da seguinte forma:
Aumentos séricos foram vistos em 90% dos pacientes com 

doenças infecciosas agüdas, como em 75% das doenças infecciosas
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subagudas e crônicas, sendo encontrados em 80% dos casos de neo - 
plasias avançadas, e ainda em dois terços dos pacientes com car - 

diopatias (infarto do miocárdio, I.C.C.) e nefropatias (glomeru - 

lonefrites agudas, uremia terminal e pielonefrites) 514;

Por seu turno, níveis séricos reduzidos, em 50 a 90% dos 
pacientes, foram vistos em portadores de hepatopatias (hepatites 

infecciosas, cirrose portal), endocrinopatias (panhipopituitaris- 

mo, doença de Addison, diabetes melitus) e mais síndrome nefrôti- 

ca e mieloma múltiplo55.

Nas enfermidades reumáticas, as elevações séricas foramde- 

tectadas em 88% dos pacientes de artrite reumatôide em atividade, 
em 50% no lupus eritematoso sistêmico e em pelo menos 80% nos

acometimentos de febre reumática ativa54'55.

Uma das utilidades da prova surge na avaliação do grau de 

atividade inflamatória, particularmente na febre reumática56/54/36, 

112, que se liga bem com as manifestações clinicas e com a V.H.S.128.
Kelley et alii55 demonstraram que a M.P. ê um índice útil 

em pacientes de F.R. em atividade, tratados ou não com salicila - 

tos. Com o uso de corticõides, ocorre o retorno da prova a níveis 
normais, embora o medicamento exerça menor influência na M.P. que 

nos outros índices laboratoriais da atividade reumática. A cessa

ção da terapêutica hormonal acarreta nova elevação nos níveis sé

ricos .

Dêcourt et alii37 encontraram elevação da M.P. em 9 4,87% 
dos pacientes com F.R. em atividade. Os níveis séricos da prova 
eram maiores quanto mais grave esta atividade. A persistência de 
valores anormais, nos pacientes tratados, foi considerada sinal 
presuntivo de manutenção do estado inflamatório.
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Yamamoto Miyakav/a128 estudando pacientes com F.R., compa - 

rou a M.P. (Winzler) e a V.H.S. (Técnica de Cutter) com a ativi - 
dade clínica da doença, encontrando elevação das provas em 100% 

das (58) crianças em atividade. O índice de correlação obtido en

tre as provas nestes pacientes foi de r = 0, 726.1 0,0512.



VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACÃO E KUCOPROTEÍNAS 

NA ARTRITE REUMATÓIDE

Os comportamentos das provas V.H.S. e M.P. na A.R. puderam 
ser evidenciados em vários trabalhos que são abaixo citados:

1. Shetlar et alii113 estudaram várias provas laboratoriais 

na A.R., correlacionando-as entre si e com a atividade clinica.
A atividade clinica foi caracterizada por manifestações sis

têmicas como febre, rigidez matinal, perda de peso, fadiga, aste - 

nia, apetite e por manifestações inflamatórias articulares como 
dor, aumento de volume articular e calor. Estes critérios foram agru 

pados com relação à intensidade de cada um em 4 graus (I a IV) de 

atividade clínica correspondendo â inativa, discreta, moderada e 
severa.

A dosagem das glicoproteínas plasmãticas, obtida pelo méto

do de Shetlar et alii10-9 foi a prova que melhor -correlacionou com 

a atividade clínica (r = 0,798 e p < 0,01), seguida pela P.G.R.,me 

dida pela técnica de Anderson & McCarty4, (r = 0,515 e p < 0,01) e 
pela V.H.S., método de Wintrobe & Landsberg124 (r = 0,332 e p < 

0,05).
A elevação efetiva da V.H.S. em 42 dos 44 pacientes de A.R. 

em atividade, sofreu aumento também nos pacientes inativos.
Este trabalho, apesar de não destacar o estudo da V.H.S. co 

mo objetivo principal, permitiu conhecer algumas características da 

prova na A.R.. Mesmo que os critérios de atividade clínica, defi -
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nidos pelos autores, incluíssem manifestações sistêmicas de pouca 

especificidade (febre, astenia, apetite, etc.) a prova mostrou-se 

bastante sensível em caracterizar esta atividade independente do 
seu grau de intensidade.

2. De Séze & Debeyre33 dedicaram-se à observação de 80 pa
cientes de A.R. em atividade inflamatória caracterizada por mani
festações gerais (febre, rigidez matinal, emagrecimento, astenia, 

etc.) e manifestações inflamatórias articulares.

Em seguida dosaram nestes pacientes, em períodos diferen - 

tes na evolução da doença, a P.C.R. (método de Anderson & McCar - 

ty4) , as glicoprotelnas plasmãticas (método de Shetlar et alii110) 
e a V.H.S. .

A P.C.R. foi o teste mais sensível correspondendo ao qua - 
dro clinico em 85% dos casos. Como conseqüência, as glicoprotel - 

nas apresentaram-se mais fiéis na avaliação do estado clinico in

flamatório, embora fosse um indicador menos sensível. A V.H.S. por 
seu lado, foi um bom teste em avaliar o estado inflamatório ape - 

sar da ausência de especificidade nas doenças reumatológicas, es
pecialmente na A.R..

Não foi evidenciado no trabalho em pauta, a forma de como 

os autores chegaram a tais conclusões, como igualmente não ficou 

demonstrado a sensibilidade das provas no estado inflamatório,nem 
de que modo cada uma correlacionou-se com o grau de atividade cljí 

nica, não sendo, finalmente, citado o tratamento estatístico uti
lizado;

3. Feldman et alii43 estudando pacientes de A.R. em ativi
dade clinica durante 8 meses, com o objetivo de identificar um 
teste confiável em retratar a atividade inflamatória da doença,
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comparam a P.C.R. (Anderson & McCarty4), a V.H.S., medida pelo 

método de Westergren123, e a M.P., obtida pela eletroforese com 
técnica de Markham et alii87.

A atividade da doença foi dividida em 4 estágios quando se 

considerou o número de articulações acometidas, embora não hou 

vesse esclarecimento das características deste acometimento.
Outro aspecto a ressaltar ê que não foi evidenciada nenhu

ma correlação entre a atividade clínica e os níveis das 3 provas 

estudadas. Por isso a comparação das provas no tocante às varia - 
ções do quadro clínico tornou-se impossível, pois no curto perío

do de tempo compreendido pelo estudo não se observou remissão clí̂  
nica espontânea ou induzida por medicamentos. Apesar deste valor 

limitado, a V.H.S. e a M.P. apresentaram leituras mais satisfató
rias que a P.C.R.

Segundo os autores, a ausência de correlação pode ser atri. 

buída à utilização de somente um critério de avaliação da ativi - 
dade clínica, enquanto maiores informações poderiam ser obtidas se 

incorporassem outros critérios clínicos, como as características 

do envolvimento articular, achados sistêmicos, sinais radiolõgi - 
cos e demais, já que as provas quando alteradas refletiriam póir - 

ticularidades do processo inflamatório.
4. Feldman & Markham42, prolongando o estudo acima por mais

dois anos, tornaram evidente que durante o tratamento com corti -

cóides e ouro, os níveis da M.P. são os índices mais confiáveis na 
avaliação da atividade clínica quando comparada à V.H.S..

Apesar destes dados, o estudo acima ê impróprio ao que es
tamos desenvolvendo, pois a M.P. determinada pela técnica de Mark
ham et alii87 não corresponde à utilizada neste trabalho.
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5. McConkey et alii89 levando em observação pacientes de 

A.R. investigaram se determinações repetidas de vários reagentes 
da fase aguda, V.H.S. (Westergren123 e Wintrobe & Landsberg124), 

P.C.R. obtida por imunodifusão semiquantitativa pela técnica de 

Crockson26, e haptoglobina (Ratcliff & Hardwicke 1964), acompa - 
nhavam o progresso da atividade inflamatória.

0 estudo acima referido nasceu da investigação de 187 pa
cientes durante um período de tempo compreendido entre 3 meses a 
6 anos.

A atividade clínica foi caracterizada por uma escala ar - 

bitrãria que incluía as observações clínicas usuais, além de uma 
gradação para o grau de bem-estar atual com a doença quando com
parado à última visita. Esta atividade foi dividida em 3 está 

gios: intensa, moderada e leve.
Todos os 3 testes correlacionaram-se com os vários está - 

gios da atividade inflamatória (.p < 0,001).

Os resultados mostrairam que determinações dos reagentes da 

fase aguda refletem exacerbações ou remissões da atividade clíni. 

ca tanto nos períodos curtos (meses) como longos (anos) da doen

ça.
Os autores explicam a superioridade da P.C.R. e haptoglo

bina sobre a V.H.S. na atividade da doença pelo fato desta últi

ma apresentar mais freqüentemente resultados discrepantes, varia 
ções com relação â idade, modificações na anemia, além de ser um 
método indireto que envolve determinações de várias proteínas.

6. Crockson & Crockson27 estudaram as provas V.H.S. (Wes- 
terngreen123), P.C.R. (Crockson26) e viscosidade plasmãtica(Steel 

1948) nos pacientes de A.R., e encontraram para cada uma das pro
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vas sensibilidade de 61%, 90% e 98% respectivamente.
Nestes pacientes a sensibilidade das provas foi obtida quan 

do diagnosticou-se a doença pelos critérios da ARA61, sem levar 

em consideração se os pacientes estavam em atividade clínica.

Correlações significativas foram obtidas entre V.H.S.x Vis 
cosidade Plasmática (r = 0,46 e p < 0,001), V.H.S. x P.C.R. (r = 
0,55 e p < 0,001) e V.H.S. x viscosidade sêrica (r = 0,611 e p < 
0,001) .

7. Pickup et alii101 no estudo de pacientes de A.R., com - 

param provas de Viscosidade Plasmática (V.P.)-, V.H.S. (Wester - 

green123) e de P.C.R., obtida pela imunodifusão radial na técnica 

de Mancini et alii82, quanto a utilização das mesmas no auxílio 
diagnóstico da A.R., e também como critério de melhora clínica du 

rante o tratamento com drogas anti-reumáticas específicas.

A sensibilidade das provas V.H.S., V.P. e P.C.R., foi es ~ 

tudada nos pacientes que apresentavam atividade moderada da doen
ça. Esta atividade foi caracterizada quando os doentes continham 
pelo menos 3 dos 5 critérios assim relacionados: 1) dor à palpa -

ção em mais de 6 articulações; 2) aumento do volume articular em
3 articulações; 3) rigidez matinal maior que 45 minutos; 4) índi

ce articular maior que 20; 5) V.H.S. maior que 28 mm/h.
A sensibilidade obtida para as provas foi de 90,8% para a

V.H.S., 94% para a V.P. e 97% para a P.C.R..

A atividade da doença teve um acompanhamento mensal duran
te 6 meses, e quando se correlacionou com as provas laboratoriais, 
os critérios clínicos utilizados foram: índice articular, preen - 

são manual, volume articular, grau funcional, escala de dor, ri - 

gidez matinal e escala de bem-estar.



43

Utilizando-se o Índice articular, considerado por Rhind et 
alii1 o 3 como o critério mais objetivo na avaliação da atividade 

clinica, surgem correlações significativas (p < 0,001) obtidas com 

as 3 provas nos pacientes em uso de D-penicilamina e hidroxiclo - 
roquina.

Quando, em contrapartida usaram-se os 7 critérios clínicos 
através de correlações múltiplas com as provas laboratoriais, os 
Índices de correlação significativos (p < 0,001) foram obtidos nos 

três grupos de tratamento (ouro, D-penicilamina e hidroxicloro 
quina).

Assim, a determinação da V.P. ê pelo menos tão confiável 
quanto a V.H.S. e P.C.R., em termos diagnósticos, como índice de 
atividade inflamatória e como parâmetro de melhora clínica duran

te o tratamento com drogas anti-reumáticas especificas. Entretan

to, em termos de metodologia e detecção da atividade sub-clínica 

(quiescente), a determinação da V.P. apresentou vantagens sobre 
os mais tradicionais índices.

8. Cossermelli et alii25 estudando a M.P. obtida pelo mê - 

todo de Winzler et alii127, na avaliação da atividade na A.R.,cons 

tataram a pouca utilidade da prova no diagnóstico e no seguimento 

da atividade clínica.
Foram estudados 43 pacientes de A.R., classificados em clãs 

sica e definida pelos critérios da ARA61, sendo a atividade cll - 
nica dividida em 4 classes baseadas na capacidade funcional ado - 

tada por Steinbrocker et alii117.
Os resultados obtidos mostraram que apenas 44,18% dos pa - 

cientes apresentavam a M.P. acima de 4,5 mg%. Quando relacionada 
â capacidade funcional, a prova estava acima de 4,5 mg% em 71,42%
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dos pacientes pertencentes â classe III e IV de Steinbrocker.

No seguimento dos pacientes, num período de 29 a 255 dias, 
os resultados não favoreceram a utilidade da prova para este fim, 

embora o autor fizesse a ressalva de que fosse pequena sua casuÍ£ 
tica.

9. Stidworthy et alii118, em estudo de várias glicoproteí- 

nas, dentre elas a M.P. obtida pela técnica de Weimer & Moshin121, 
correlacionaram os diversos componentes com a intensidade da ati

vidade inflamatória na A.R.. Esta atividade foi dividida em 4 es
tágios Cinativa, discreta, moderada e severa) por critérios como 

febre, emagrecimento, rigidez matinal, apetite, sono, dor articu

lar, volume, calor, deformidade e limitação das articulações.
A M.P. apresentou correlação significativa com a ativida

de clínica superior a todos os outros componentes das glicopro 

teínas (r = 0,689 e p < 0,01), exceto para o índice P.R. (relação 

polissacarídeo/proteína) que apresentou correlação mais alta (r = 
0,914 e p <0,01)•

Os valores sêricos encontrados para a M.P. nos 4 estágios 

de atividade clínica, obtiveram diferença significativa dos valo

res normais (nível de 1%), embora não se apresentassem muito ele

vados .
Mesmo que o método usado para a determinação da M.P. não 

tenha sido o de Winzler et alii127, a técnica de Weimer segue pra 
ticamente todas as etapas daquele, utilizando somente uma quanti
dade menor de soro.

10. Shetlar & Payne109 estudando pacientes de A.R. compa - 
ram a reação de difenilamina, obtida pela técnica de Ayala et 
alii8, com a M.P. (Weimer & Moshin121) e glicoproteínas séricas
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(Shetlar et alii110). A atividade clínica foi definida pelos mes

mos critérios utilizados nos trabalhos anteriores113'118.
0 nível de correlação obtido para a M.P. com a atividade 

clínica (r = 0,740 e p < 0,01) foi superior â obtida com a reação 

de difenilamina (r = 0,588 e p < 0,01), mas inferior à das glico- 

proteínas com a atividade clínica (r = 0,818 e p < 0,01).

11. Falholt et alii41 examinando 10 pacientes de A.R.,diag 
nosticados por exame clínico, laboratorial e radiolõgico, mostra

ram elevação da V.H.S. (Westergren123) em todos os 10 pacientes , 
enquanto a M.P. (modificação da técnica Weimer & Moshin121) em 

apenas 8 deles. Os aumentos quantitativos das provas estavam re - 

iacionados com a intensidade da atividade clínica.

Nos resultados obtidos há que salientar o número pequeno de 
casos estudados, e a indefinição dos critérios que caracterizou a 

atividade clínica da doença.

12. Glyn & Irving50, por sua vez, estudando 91 pacientes de 

A.R., analisam vários reagentes da fase aguda como índices de ati_ 
vidade da doença. Esta atividade foi dividida em 4 estágios (duvi. 

dosa, discreta, moderada e fulminante) embora os autores não es - 

pecificassem os critérios utilizados.
A V.H.S. (Westergren123) apresentou-se alterada em 70% dos 

pacientes em atividade clínica, sendo que a M.P. (Winzleret alii127) 
foi tratada conjuntamente com 7 outras provas e a sensibilidade 

obtida por esse conjunto de provas nos pacientes em atividade atin 
giu os 96,5%.

Em 30% dos pacientes ativos que não alteraram o valor da 
V.H.S., no conjunto dos 7 testes a M.P. foi a prova que mais fre

qüentemente se alterou (.50% dos casos) .
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Para cada grau de atividade clínica, calculou-se a média de 

cada uma das 7 provas, e as vantagens sobre a V.H.S. não aparece - 
ram.

Com os dados acima, os autores concluíram que os resultados 

falsos-negativos no conjunto dos 7 testes, foram menores que os 
da V.H.S. na atividade da A.R.. Como índice de atividade da doença, 

o conjunto dos 7 testes foi aproximadamente tão apurado quanto à 
V.H.S. e dentre eles a M.P. ê o teste mais confiável.

Apesar dos autores estudarem a sensibilidade e a correlação 
das provas na atividade clínica, a M.P. e a V.H.S. não foram dire
tamente comparadas. Faltou um maior detalhamento nos dados e nos. 
resultados obtidos para melhor caracterizar as provas como índices 
de atividade da doença.

13. Decker et alii34 com seus estudos sobre reagentes da fa

se aguda nas doenças reumáticas correlacionaram os testes com a
atividade inflamatória.

Um índice de atividade clínica constituído por uma escala 
graduada de 1 a 4 é referente à intensidade da s-inovite articular 

(aumento de volume articular + espassamento) e da fibrosite secun

dária (dor, insônia e limitação). Um segundo índice, o laborato 
rial da inflamação sistêmica, foi constituído reunindo 10 reagen - 

tes da fase aguda, numa escala confeccionada pela porcentagem de 

desvios dos valores das provas em relação aos limites normais.
A fração seromucóide, obtida por modificação da reação an- 

trona-triptofano, correlacionou-se com o índice clínico nos pa - 

cientes de A.R., ao nível de 4 desvios padrão e com o índice la - 
boratorial ao nível de 5 desvios padrão. A V.H.S. (Westergren123) 
estabeleceu relação com o índice clínico e laboratorial ao nível
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de 2 e 4 desvios padrão, respectivamente. Os dois índices corre - 

lacionaram-se entre si ao nível de 4 desvios padrão.

Embora os resultados obtidos com a fração seromucóide te - 
nha sido superior aos da P.C.R. (Anderson & McCarty4) e aos da 

V.H.S., esta última, pela sua simplicidade de técnica, foi consi

derada como o mais adequado índice da inflamação sistêmica na A.R.

Apesar do trabalho não comparar isoladamente a V.H.S. e a 

M.P., os resultados: permitiram concluir que a fração seromucóide 
correlaciona-se melhor com a atividade clínica que a V.H.S., e so 

mente pela simplicidade da técnica, a V.H.S. ê a prova mais útil, 

relegando a M.P. a um plano secundário na avaliação da atividade 

da A.R..
Apesar das correlações obtidas da V.H.S. e da M.P. com a 

atividade clínica terem sido boas, os critérios clínicos que os 

autores utilizaram esbarram em alterações estruturais que neces - 

sariamente não demonstram a presença do processo inflamatório at_i 

vo. Quando a utilização de provas laboratoriais como critériossis 
têmicos, há que ressaltar a inespecificidade delas na inflamação, 

estando alteradas por um outro processo inflamatório associado a 

A • R. .
14. Bottinger et alii19 em estudo de 61 pacientes de A.R. 

analisam o comportamento de alguns dos reagentes da fase aguda, 
como os componentes polissacarídeos das glicoproteínas, quanto 
ao valor no acompanhamento da atividade da doença e da superio 
ridade dos mesmos em relação aos testes mais simples previamente 

usados.
Estes pacientes foram divididos em dois grupos correspon - 

dendo à baixa e alta atividade, quando então se considera a inten
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sidade dos critérios clínicos como rigidez matinal, volume articu

lar, dor ao movimento, deformidades articulares, presença de sino- 
vite, febre, número de articulações acometidas e fator reumatõide.

A V.H.S. (Westergren123), como o teor de hexose das glico - 

proteínas (Bottinger & Carlson16) foram significativamente sensí - 

veis em discriminar os indivíduos normais com os de baixa ativida

de, e estes com os de alta atividade (p < 0,001).
A fração seromucõide (Bottinger & Carlson16) não distinguiu 

os indivíduos normais dos de baixa atividade (p > 0,5), enquanto 
nos grupos de baixa e alta, a correlação obtida foi ao nível de
p < 0,01.

Os autores concluíram que a V.H.S. ê o método adequado de 
escolha na avaliação do grau de atividade clínica na A.R., pois 
combina uma capacidade discriminatória maior da intensidade da ati 
vidade, além da sua extrema simplicidade.

Os autores utilizaram na determinação da M.P. os métodos de 

Winzler et alii127 modificado, não alterando significativamente os 

resultados, este dosa a fração final do seromucoide pela reação 

do microbureto.
15. Obach Benach & Barceló97 analisando pacientes de A.R. , 

num período compreendido entre 3 meses e 5 anos e meio, compararam 
a sensibilidade das provas V.H.S. (Westergren123) e da M.P. (Gras 

& Capdevila53) na avaliação da atividade inflamatória. Esta ativi

dade foi caracterizada pelo número de articulações afetadas e pela 
medida do volume articular.

Num primeiro estudo, a M.P. foi capaz de detectar a ativi - 

dade inflamatória em aproximadamente 88% dos pacientes, enquanto 
a V.H.S. foi de 71%. No estudo evolutivo, observou-se que a M.P.
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estabeleceu concprdância com as oscilações da atividade clínica em 
73,11% das vezes, enquanto a V.H.S., em 49,38%.

Mesmo que os autores evidenciem a boa sensibilidade da M.P. 
em refletir a atividade clínica, devemos ressalvar que os crité 

rios clínicos utilizados não permitem assegurar se há processo in

flamatório ativo nas articulações, pois pacientes com deformidades 

articulares apresentam as articulações aumentadas de volume sem 

contudo estarem comprometidas por processo ativo.
A técnica de Gras & Capdevila 53 difere da de Winzler et 

alii127, pois utiliza o reativo de cobre de Folin de Lowry para me 

dir proteína no precipitado mucoproteico. Os resultados obtidos se 
assemelham aos de Winzler, quando dosa a proteína pela reação do 

biureto5 5.
16. Zimmermann-Gorska et alii131 em seu trabalho sobre o va 

lor da fração seromucõide (Winzler et alii127) como índice de ati
vidade na A.R., correlacionam-na com um índice de atividade clíni

ca expresso, pela escala de Calkins onde incluem critérios como ri

gidez matinal, fadiga, dor, número de articulações acometidas, for 
ça de preensão manual, avaliação subjetiva do paciente, grau fun - 

cional, volume articular e V.H.S..
No período de 3 semanas, determinaram a fração seromucõide, 

a V.H.S. (Westergren123) e a P.C.R. (Anderson & McCarty4) antes, 

durante e depois de uma semana de tratamento com 5 mg de predniso- 

na.
Após o uso de prednisona por uma semana, houve melhora de 

quase todos os parâmetros clínicos. A correlação significativa do 
índice de atividade com as provas laboratoriais foi obtida somen

te com a V.H.S. quando utilizaram os valores da prova antes e du

rante o tratamento (p < 0,05). Nao se obteve correlação da fração
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serumocóide e da P.C.R. com o índice de atividade clínica antes, 

durante e depois do tratamento. Para os autores a V.H.S. ê a pro 

va mais importante na avaliação da atividade na A.R.

Nas conclusões acima, a utilização da V.H.S. como um dos
critérios no índice de atividade clínica pode explicar em parte 

os melhores resultados obtidos para a prova, quando relacionada 

com o índice.

Entretanto, os corticóides, quando administrados a pacien

tes de A.R.f alteram os parâmetros clínicos e as provas labora -

toriais da inflamação (ex: V.H.S.), sem contudo significar remi£ 
são do processo inflamatório90.

17. Guirgis et alii59, quando estudaram pacientes de A.R., 

atentaram para o comportamento de alguns componentes polissacarí- 

deos das glicoproteínas, da fração seromucóide (Winzler et alii12'7) 

e da V.H.S. (Westergren123), na atividade clínica da doença duran 
te 4 semanas de tratamento. Nas duas primeiras administraram-se 6 

g diários de aspirina e nas duas seguintes 10 mg de prednisona.

A atividade da doença foi dividida em dois estágios, isto 

ê, baixa e alta, apesar dos autores não especificarem quais os 

critérios levados em consideração.
Diferença significativa foi obtida nos valores da V.H.S. e 

da M.P., quando estudados os indivíduos normais e os pacientes com 
atividade clínica Cp < 0,01).

Os autores ressaltaram a maior sensibilidade da V.H.S. por 
encontrarem valores elevados no tocante a 100% acima do máximo do 
normal, enquanto para a M.P. atingiu-se o índice de 75%. Isto é 

um mau critério, pois o que importa é o desvio na curva padrão,le 

vando-se em conta o quanto se afastou da média, mesmo que aumen - 

tasse pouco em número absoluto.
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Correlações significativas das provas laboratoriais, antes 
e depois do tratamento com aspirina, resultaram somente com a fra 

ção seromucõide (p < 0,05). Entretanto, todas as provas correia - 

cionaram-se significativamente quanto aos seus valores, antes e 

depois das duas semanas de tratamento com prednisona (p < 0,01).

Os valores da fração seromucõide antes e depois de 4 sema
nas de tratamento tiveram uma correlação significativa nos grupos 

de pacientes que apresentaram melhora clinica, como também naque
les que não apresentaram melhora clinica (p < 0,01). Este estudo 

não foi feito com a V.H.S..

Embora os autores demonstrassem a maior sensibilidade da 

V.H.S., utilizaram igualmente valores numéricos absolutos da pro 

va como grau de sensibilidade. O fato da V.H.S. apresentar valo
res até duas vezes acima do limite normal, não significa contudo 
que a sensibilidade da prova seja maior que da M.P..



ANALISE CRITICA  DOS TRABALHOS NA LITERATURA

Do que foi pesquisado nas obras especializadas, pouco re

sultou em termos de dados referentes à comparação da V.H.S. e da 
M.P. na atividade inflamatória da A.R..

A maioria dos trabalhos não compara as provas M.P. e V.H.S. 
diretamente, mas fornecem informações sobre o valor de uma delas, 
geralmente comparando-as com outros índices laboratoriais de ati
vidade inflamatória 113/33/118/109/89/27/101^

Nos trabalhos levantados,interessam-nos especialmente os 
aspectos de sensibilidade, e correlação das provas com a ativida

de clínica. A par destes ..aspectos comentaremos também a metodolo

gia de avaliação clínica da intensidade do processo inflamatório.

Considerando que o grau de sensibilidade de uma prova vai 

depender da intensidade da atividade clínica na população estuda
da, os trabalhos revistos demonstram grandes variações na sensi - 

bilidade obtida para a V.H.S. e M.P. quando estudadas separadamen 
te.

Quanto a V.H.S., os trabalhos de Shetlar et alii113, Crock 
son e Crockson27, Pickup et alii101, revelaram uma sensibilidade 
da prova de 96% para o primeiro, 66% para o segundo e 90,8% para 
o terceiro. Embora Shetlar et alii1 1 3  utilizassem a técnica de 
Wintrobe & Landsberg1 24 ao invés de Westergreen1 23 como os outros, 
a diferença maior deve ter ocorrido pela diversidade dos crité 
rios clínicos utilizados em definir a atividade clínica da doença.



53

Shetlar et alii1 1 3 lançaram mão de muitos critérios de en
volvimento sistêmico como fadiga, anorexia, perda de peso e vá 

rios outros. Crockson & Crockson27 por sua vez, basearam-se nos 

critérios diagnósticos da ARA6 1 que não avaliam a atividade clíni_ 

ca, enquanto Pickup et alii1 0 1 utilizam os critérios atualmente 

mais aceitos na reflexão do processo inflamatório, como rigidez 

matinal, índice articular, aumento de volume nas articulações e 

assim por diante.
Glyn & Irving50 não compararam as provas diretamente, mas 

relataram para a V.H.S. uma sensibilidade na atividade inflamató

ria de 70%, muito embora não caracterizassem os critérios de ati

vidade clínica.
Quanto à M.P., Cossermelli et alii25 encontraram uma sen - 

sibilidade de 71,42% só para as classes III e IV de Steinbrocker 

et alii117., sendo este um parâmetro que não reflete especifica 

mente a atividade da doença, pois também avaliam alterações estru 

turais da A.R..

Nos trabalhos que comparam a sensibilidade da V.H.S. e da 

M.P., Obach Benach & Barcelõ97 obtiveram uma superioridade da M.P. 

sobre a V.H.S. (87,9% vs. 71,2%) nos pacientes em atividade clí - 
nica, muito embora o pequeno número de critérios utilizados (volu 

me articular e número de articulações envolvidas) não nos dá cer
teza se o processo inflamatório estava em atividade, uma vez que 
se alteram nas lesões estruturais irreversíveis da doença. Falhot 
et alii41, por seu turno, obtêm sensibilidade maior para a V.H.S., 

mas o trabalho utiliza um pequeno número de casos (1 0 ), e os cri
térios de atividade da doença não aparecem bem caracterizados.

Bottinger et alii19, dividindo.a atividade clínica em bai
xa e alta, conseguiram uma maior sensibilidade da V.H.S. para dij3
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criminar estes dois grupos de pacientes entre si e cora relação ao 

grupo controle. A.M.P. não discriminou pacientes de atividade bai 

xa do citado grupo controle.

Guirgis et alii59 alcançaram para as duas provas, sensibi

lidade em discriminar pacientes com atividade daqueles do grupo 

controle, embora os autores não revelassem os seus critérios.

Chama-nos a atenção que a concordância das provas, defini

da como a porcentagem de pacientes com provas laboratoriais nor - 

mais e alteradas na ausência e presença de atividade clínica,pra 
ticamente não foi encontrada nas obras consultadas, o que revela

ria dados sobre a V.H.S. e a M.P.. Obach Benach & Barcelõ97 obti

veram valores de 48,38% para a V.H.S. e 73,11% para a M.P., quan

do consideraram especificidade como a concordância na direção dos 
valores das provas com a atividade clínica da doença.

Nos trabalhos que correlacionam a V.H.S. e a M.P. com a 

atividade clínica, dirigidos por Decker et alii34 e Obach Benach 

& Barcelõ97 foi atingida a superioridade da M.P. sobre a V.H.S., 

enquanto Bottinger et alii19 e Zimmermann-Gorska et alii1 3 1 obti. 

veram-na para a V.H.S.. Já Feldman et alii '43 não conseguiram cor 
relação da atividade clínica com as provas da V.H.S., M.P. e P.C.R..

As divergências nos trabalhos acima arrolados podem ser 
explicadas, em parte, por fatos- como:

a) diversidade nos critérios clínicos utilizados; Feldmann 

et alii43 utilizaram um único critério (número de articulações afe 
tadas); Decker et alii34, por seu turno, critérios de inflamação 
sinovial (sinovite + fibrosite) agrupando-os como índice clínico 

da inflamação; Bottinger et alii19 incluíram critérios que envol
viam alterações estruturais irreversíveis (deformidades e limita
ções) ; Obach Benach & Barcelõ97 trabalham com os critérios de nú-
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mero de articulações afetadas e grau de tumefação articular. Zim- 

mermann-Gorska et alii1 3 1 fazem uso de um Índice de atividade que 

inclui 8 critérios da escala de Calkins (rigidez matinal, fadiga, 
dor, avaliação do paciente, capacidade funcional, força de preen- 

são, número de articulações envolvidas e V.H.S.);

b) os métodos laboratoriais de determinação da V.H.S. fo - 

ram os mesmos, mas os componentes da M.P. foram determinados por 
técnicas e reagentes diferentes como o de Feldman et alii43 (ele- 

troforese de Markham85); Decker et alii34 (modificação da reação 

antrona-triptofano); Bottinger et alii19 (reação do microbiure 
to16); Zimmermann-Gorska et alii1 3 1 (método de Wlnzler et alii127) 

e Obach Benach & Barceló97 (técnica de Gras & Capdevila53);

c) o tempo de acompanhamento dos pacientes também variou:
8 meses no trabalho de Feldman et alii43, 3 semanas no de Zimmer

mann-Gorska et alii131, de 3 meses a 5 anos e meio no de Obach 

Benach & Barcelô97, sendo que Bottinger et alii19, mais Decker et 

alii34 não fizeram estudo evolutivo.
Embora os autores concordem que a V.H.S. seja o teste de 

rotina na avaliação da atividade clínica, levando em conta a fa - 
cilidade da técnica de execução, muitas informações extraídas das 

obras específicas não oferecem conta da superioridade da prova 

sobre as demais. Resultados divergentes quanto â sensibilidade e 

a correlação com a atividade clínica, foram mostrados nos parã 

grafos anteriores.
O reduzido número de trabalhos encontrados sobre a M.P.não 

fornece informações muito precisas quanto ao seu comportamento na 

atividade inflamatória da A.R.. Talvez a extrema facilidade da 
técnica da V.H.S., seja a única razão de se optar pela prova e 

relegar a M.P. a um plano secundário.



PAC IENTES,MATERIAIS E MÉTODOS

Pacientes

O trabalho em curso constou de duas populações de pacientes 
que convencionamos chamar de: estudo de pacientes do protocolo pros 
pectivo e levantamento retrospectivo de prontuários.

1. Pacientes do Protocolo Prospectivo

A população do protocolo foi composta por 30 pacientes pro

cedentes do Ambulatório de Reumatologia e de Clinica Médica do Hos

pital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Tabe 
la (1 1 .

Esses pacientes foram convidados, através de cartas, a par

ticipar do Ambulatório de Artrite Reumatõide. A comunicação expli

cava a finalidade do atendimento e as condições requeridas para 

enquadrá-los no estudo, tais como, a visita mensal com exame cli - 
nico e coleta de sangue.

Os 30 pacientes eram portadores de A.R. e diagnosticados pe 

los critérios da A.R.A.61, sendo classificados quanto â capacidade 

funcional, quando baseamo-nos nos "Critérios de Resposta Terapêu - 
tica na Atividade Reumatõide"117.

Dos 30 pacientes considerados, 9 pertenciam â categoria de 

A.R. clássica e 21 à de A.R. definida.
Quanto à capacidade funcional, 7 deles pertenciam â classe 

I, 13 à classe II, 5 â classe III e finalmente 5 à classe IV.
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A faixa etária dos pacientes estendia-se dos 16 a 65 anos, 

com média de 43,1 anos.

Vinte e sete desses pacientes pertenciam ao sexo feminino 
e três ao sexo masculino.

0 tempo de doença variou entre 1 ano e 23 anos, com uma mê 
dia de 8 , 1 2  anos.

Todos os pacientes estavam em uso de medicamentos e foram 

assim divididos:

4 - usavam somente antiinflamatõrios não hormonais (A.I.N.H.);

1 - usava somente corticõide (C.T.C.);

19 - A.I.N.H. + C.T.C.;
4 - A.I.N.H. + C.T.C. + Amitriptilina (A.T.L.) + ouro;
1 - A.I.N.H. + C.T.C. + A.T.L. + imunosupressor;

1 - A.I.N.H. + A.T.L. + D-penicilamina.

Quando tentamos retirar o corticõide dos pacientes, não ob

tivemos sucesso.
Os pacientes foram acompanhados mensalmente no período com

preendido entre maio de 1982, a março de 1983, perfazendo um total 

de 177 visitas mensais, com uma média de 5,9 visitas por paciente. 
Todos eles estiveram sob os nossos cuidados, ressaltando-se que 

durante a pesquisa, o orientador dispendeu toda a sua atenção,su - 

pervisionando-nos devidamente.
0 controle clínico e laboratorial foi realizado através de 

um exame clínico na primeira consulta e exames físicos, reumatoló

gicos e colheita de sangue nas visitas mensais subseqüentes.
A cada consulta verificou-se a presença de emagrecimento ,
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febre, anorexia, nódulos subcutâneos e outras manifestações sis - 
têmicas.

0 exame reumatológico constou de pesquisa em todas as ar - 

ticulações no tocante â presença de dor espontânea, dor â palpa - 
ção e â movimentação, bem como do aumento do volume articular e 
da presença de calor local.

A dor foi assim classificada:

0 - quando de sua ausência?

2 - quando presente somente â movimentação ou â palpação;

4 - quando à movimentação e palpação;

6 - quando espontânea com intensidade leve;

8 - quando espontânea e de forte intensidade.

0 aumento do volume em cada articulação foi avaliado em in 

tensidades compreendidas como discreta,moderada e severa.
A medida da força de preensão manual foi obtida com o uso 

de esfigonomanômetro insuflado â 20 mmHg, pedindo-se ao paciente 
que apertasse o manguito com o máximo de sua força possível. A 

partir de então foram anotadas três medidas para cada mão.
O tempo de percurso foi medido com um cronômetro, enquanto 

o paciente percorria uma distância de 15 metros, andando o mais 

rápido possível, mas sem correr.

Os perímetros das articulações interfalangeanas proximais 

foram medidos em milímetros, com o artrocircâmetro localizado em 
todos os dedos das mãos.

O tempo de rigidez matinal teve sua avaliação por intermé
dio de perguntas feitas ao paciente, quando procuramos saber qual 
o tempo gasto nos últimos dias entre o acordar e o sentir-se em
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condições de iniciar sua atividade diária.

0 grau de bem-estar com a doença, por sua vez foi avaliado 

fornecendo-se ao paciente uma escala de zero a dez, em que ele es 

colhia um valor que permitiria a comparação entre o grau de bem- 

estar atual e o sentido na consulta anterior, corri relação sempre 
â doença. A nota 5 referia-se a um bem-estar estacionário, o de 5 

a 10 uma melhora, e o de 5 a zero a uma piora do bem-estar com a 
doença.

As atividades diárias como, virar-se na cama, abotoar as 
roupas, subir escada, pentear os cabelos, levantar-se da cadeira, 

abrir portas, caminhar, entrar e sair de um carro foram também 
pesquisadas através de notas dadas pelos pacientes para cada uma 

delas, numa escala de 0 a 1 0 , com o que avaliavam as dificuldades 
ou as facilidades de realizar as ditas tarefas nos dias preceden

tes â consulta. A nota dez foi considerada indicativa da ausência 
de dificuldade, ao passo que zero correspondeu â incapacidade to
tal que o paciente tinha para dar conta das tarefas.

Os testes laboratoriais foram realizados nos setores de he 
matologia, química, urinálise e imunopatologia do Laboratório Cen 

trai do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A 

cada consulta solicitava-se: dosagem de hemoglobina, contagem de 
hemácias, hematôcrito, índices hematimêtricos, contagem absoluta 

de leucócitos, velocidade de hemossedimentação e dosagens das mu- 
coproteínas.

Nas pacientes em uso de ouro, D-penicilamina e imunossu - 
pressor os pedidos voltavam-se para a contagem diferencial de leu 

cócitos, contagem de plaquetas e exame parcial de urina.
Saliente-se ainda que em todos os pacientes foram realiza-
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dos o teste do látex para o fator reumatôide e a reação de Waaler- 

Rose (W.R.).

Também os exames radiológicos nas articulações clinicamente 

comprometidas foram feitos em 22 dos 30 pacientes.

2. Pacientes do Levantamento tetrospectivo de Promfaiários

Um segundo estudo realizado considerou o levantamento re - 

trospectivo de prontuários clínicos de 9 4 pacientes registrados no 
Hospital de Clínicas.da UFPR. Tabela (2)

Destes prontuários foram extraídos dados sobre o quadro clí 

nico, o valor das provas V.H.S. e mucoproteínas, quando ava
liados no mesmo dia da consulta, e alêra disto anotou-se os resul
tados da prova do látex e de Waaler-Rose.

Todos os pacientes tinham diagnósticos de A.R., embora em 
muitos deles não tenha sido possível obter o número de critérios 

diagnósticos adotados pela A.R.A . 61 que cada um preenchia.

Esta população compunha-se de 80 mulheres e 14 homens, to
dos em atividade clínica da doença.

Nestes pacientes, para caracterizar a atividade inflamató
ria da A.R. baseamo-nos em critérios arbitrários, constando da 
presença de pelo menos dois dos seguintes itens:

1. Reaparecimento ou intensificação das dores articulares 
nas articulações acometidas desde a última consulta;

2. Aparecimento recente de dores articulares em articula - 
ções previamente ilesas;

3. Intensificação ou reaparecimento do aumento do volume 
articular nas articulações acometidas ou presença de sinovite pa_l 
pável;
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4. Aparecimento de aumento do volume articular em articula
ções previamente ilesas;

5. Presença ou intensificação da rigidez matinal.

Os valores para as provas do látex e de W.Rose foram obti - 
dos em 85 dos 94 pacientes pertencentes ao levantamento retrospec

tivo, sendo assim distribuídos:
a) 54 pacientes com látex (+) e/ou W.Rose > 64;
b) 31 pacientes com látex (-) e/ou W.Rose < 32.

Controle - Normais

üma terceira população estudada constituía-se de 31 volun
tários normais residentes em um bairro periférico de Curitiba. To 

dos esses indivíduos passaram por anamneses, excluindo-se aqueles 

sintomáticos, as mulheres grávidas, menstruadas e em uso de ano - 

vulatõrios. Tabela (3)
A faixa etária dessa população variou de 9 a 75 anos, com 

a média em 30 anos.
Dos 31 voluntários, 22 eram do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino.
Desses indivíduos foram colhidas amostras de sangue para

determinar o hemograma completo, a velocidade de hemossedimenta -

ção e a dosagem das mucoproteínas séricas.
Os indivíduos que apresentavam alterações no hemograma fo

ram excluídos do estudo.

Método de Westergren na Medida da Velocidade de Hemossedimenta- 
ção.

O sangue obtido por punção venosa (4 ml) ê misturado repe
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tidas vezes, pela inversão do frasco, com anticoagulante E.D.T.A.

Mantém-se o sangue com E.D.T.A. à temperatura ambiente por 

um período inferior a duas horas. Em seguida retira-se o material 

do frasco com o tubo cilíndrico de Westergren-Katz até a coluna 
sangüínea alcançar o nível "0".

Coloca-se o tubo verticalmente numa superfície plana de 
tal forma que a exposição direta ao sol e a vibrações sejam evi - 
tadas.

Apôs um período de uma hora, a distância em mm entre a su

perfície da coluna líquida e o topo da coluna de eritrocitos se - 
dimentados ê o valor obtido para a V.H.S.

O tubo de Westergren-Katz é o padronizado para a determi - 

nação da V.H.S. por este método. Apresenta 300 mm de comprimento, 
diâmetro externo de 5,5 mm e interno de 2,55 mm. Escala graduada 

em mm com amplitude de 0 a 200 e intervalos regulares de 0 , 2 mm.

Método de Winzler na Dosagem das Mucoproteínas Séricas

Consiste no isolamento e posterior dosagem das mucoproteí
nas em mg% de tirosina através das seguintes fases:

1. Adiciona-se a 1 ml de soro, 1 ml de água destilada e 8 ml 

de ãcido perclõrico a 7,5%. Deixa-se a mistura em repouso por 10 
minutos à temperatura ambiente.

2. Separa-se por filtração em papel de filtro (Whatman n9 
50) as mucoproteínas das proteínas plasmãticas.

3. Retira-se deste filtrado 5 ml e adiciona-se a 1,0 ml de 

ãcido fosfotüngstico a 5% em HC1 a 2 N. Deixa-se em repouso por 
1 0 minutos à temperatura ambiente.
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4. Centrifuga-se a mistura a 3.200 rotações, por minuto du

rante 15 minutos.

5. Decanta-se o sobrenadante.
6 . Lava-se o resíduo com 1,0 ml de ácido fosfotúngstico a 

5% em HC1.
7. Centrifuga-se novamente e decanta o sobrenadante.

8 . Dissolve-se o resíduo em 6,5 ml de carbonato de sódio 
diluído a 1:5 em água destilada e adiciona-se 1 ml de reativo fe 

nólico de Folin-Ciocalteau.
9. Coloca-se a mistura em banho-maria a 37°C durante 15 

minutos.
10. Faz-se a leitura no espectrofotômetro a 640 my utili - 

zando como branco uma solução contendo 6,5 ml de carbonato de só

dio e. 1 , 0  ml de reativo fenõlico.
11. Paralelamente, prepara-se uma solução padrão conhecida 

com 5,5 ml de carbonato de sódio, 1 ml de reativo fenõlico e 1,0
ml de solução de tirosina a 5 mg% em HCl a 01N.

1 2 . O valor das mucoproteínas em mg% de tirosina obtém-se 

pelo seguinte cálculo:

DOD x 10 = mg% de tirosina

DOP

onde, DOD ê a densidade óptica da solução desconhecida.

DOP é a densidade óptica da solução padrão.

O reativo fenõlico de Folin-Ciocalteau utilizado no método 
acima prepara-se da seguinte forma:

1. Adiciona-se a um balão de 2000 ml, 25 g de molibdato de 
sódio, 100 g de tungstato de sódio, 700 ml de água destilada, 50 

ml de ácido fosfórico a 8,5% e 100 ml de ácido clorídico concen -
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trado.

2. Aquece-se a mistura em ebulição suave durante 10 horas.
3. Logo após, adiciona-se 150 g de sulfato de lítio, 50 ml 

de água destilada e peróxido de hidrogênio em quantidade sufi 

ciente para que a solução obtenha uma cor amarelo-ouro.
4. Ferve-se a mistura durante 15 minutos, esfriando-se em 

seguida.

5. A solução obtida dilui-se para um litro.

A reprodutibilidade da técnica de dosagem das mucoproteí- 

nas foi estudada através de determinações em aliquotas de soros 
de pacientes e indivíduo normal.

O efeito do descongelamento-congelamento sobre a determi - 
nação dos níveis das mucoproteínas foi estudado submetendo-se uma 
mesma amostra a 5 ciclos de congelamento e descongelamento antes 
de medir-se novamente.

Métodos Estatísticos

Os dados obtidos no trabalho receberam um tratamento sob 
o ponto de vista estatístico com o objetivo de conhecer :

1. Curva da V.H.S. e da M.P. em indivíduos normais e nos 
pacientes de A.R. em atividade clínica.

Os valores obtidos para a V.H.S. e M.P. nos 31 indivíduos 
da população controle-normais e nos pacientes do levantamento re 
trospectivo de prontuários, foram trabalhados com o objetivo de 
conhecer o comportamento das provas na população normal e nos 
pacientes de A.R. em atividade clínica. Para isto calculou-se pa 
ra cada prova, média (x), desvio padrão, mediana, variância, am-
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plitude, erro padrão, assimetria e coeficiente de achatamento(Kur 
toses)12.

Kurtose ê o grau de inclinação na distribuição dos valores 
médios da amostra58.

2. Sensibilidade da V.H.S. e M.P. em detectar atividade in 
flamatória.

Conceituou-se sensibilidade como a porcentagem de pacien - 

tes em atividade clínica que apresentavam níveis elevados nas pro 
vas laboratoriais102.

Foram estudados pacientes de A.R. em atividade clínica do 

levantamento retrospectivo e do estudo em protocolo prospectivo, 
caracterizados pelos critérios de atividade clínica anteriormente 

descritos e que apresentavam valores para V.H.S. e M.P. acima da 
curva normal.

3. Concordância entre a V.H.S. e M.P. com a atividade clí
nica da artrite reumatòide.

Obteve a concordância de uma prova com a atividade clínica 

pela porcentagem de pacientes com e sem atividade clínica que apre 
sentavam valores das provas alteradas e dentro dos limites da

normalidade.

Os dados obtidos de alguns pacientes do protocolo prospec
tivo nas visitas em que havia presença e ausência de sinais e sin

tomas de inflamação foram submetidos ao devido estudo.
4. Comparação entre as populações de pacientes dos estudos 

prospectivo e retrospectivo.
Os pacientes do protocolo prospectivo foram comparados com 

os pacientes do levantamento de prontuários, quanto â freqüência 
de elevação das provas durante a atividade clínica através do tes
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te do x2 (qui-quadrado)106.

X2 . Z Çfo - fe) 2 

fe

onde fo = freqüência observada 

fe = freqüência esperada

5. Reprodutibilidade do método de Winzler.

A reprodutibilidade do método de Winzler para mensuração 

das mucoprotelnas teve sua avaliação no coeficiente de variação 
(C.V.) que utiliza a seguinte formula39:

d.p. = desvio padrão

x = média aritmética de determinações seriadas de aliquo 

tas da mesma amostra em dias diferentes.

6 . Correlação das provas no seguimento da atividade cllni-

0 comportamento da V.H.S. e M.P. no acompanhamento da ati-

vidade clínica obteve nossa análise em pacientes do protocolo pros 

pectivo, quando correlacionamos vários critérios de atividade e 
aplicamos o teste estatístico r(coeficiente de correlação de Pear 
son) 7 7.

C.V
x

onde

ca

l x v.(-£X) * (EY)
Nr

\ (£X2- -Z-X— - ) . U Y 2 U Y )2

N N
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onde

N = número de pares de escores brutos (duplas formadas de X e 
Y) .

X e Y= escores brutos de cada um dos parâmetros correlacionados.

Os critérios selecionados são os seguintes: número de ar - 

ticulações acometidas (Índice articular de Lansbury73), força de 
preensão manual direta (mmHg), tempo de rigidez matinal (percen - 
tis obtidos para o tempo em horas no índice sistêmico de Lansbu - 

ry71), tempo de percurso de 15m (segundos), grau de bem-estar(es

cala de zero a dez), perímetro das articulações interfalangeanas 

proximais (média dos 10 dedos das mãos), V.H.S. (mm em 1 hora) e 

M.P. (mg% de tirosina).
Os critérios, número de articulações acometidas e tempo de 

rigidez matinal foram transformados em pontos ou. percentis utili
zando as seguintes tabelas criadas por Lansbury71e73.



Número de Articulações Acometidas (índice Articular de Lansbury )

Articulações
Pontos obtidos para cada articulação quan 
do acometidas por dor à palpação e a mo
vimentação.

maxilar 2

acromioclavicular 1

esternoclavicular 4

ombro 1 2

cotovelo 1 2

punho 4
carpo 4
metacarpofalangeanas 1

interfalangeanas proximais 1

interfalangeanas distais 1

coxa 24

joelho 24
tornozelo 8

subtalar 4
nédio tarsal 8

Tie tatarsof alangeanas 2

DUtras articulações dos 
ledos dos pés 1

0 valor total obtido para cada paciente corresponde à soma 
dos pontos para cada articulação acometida.
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Tempo de Rigidez Matinal (índice Sistêmico de Lansbury) 73

Tempo Choras) Percentis Obtidos para o Tempo Medido em 
Horas.

1 / 1 2 2

1 / 6 5
1/4 7

1/3 9

1 / 2 14

3/4 2 1

1 29
1  1 / 2 43
2 57
2 1 / 2 71

3 86

3 1/2 10 0

4 114
4 1/2 129

5 143
5 1/2 157

6 171
' » 6 1 / 2 186

7 200

7 1/2 214

8 229

‘



TABELA (1) Distribuição da amostra de 30 pacientes de A.R. do protocolo prospectivo, segundo
o sexo, a idade, os critérios diagnósticos da A.R.A., a classe funcional, o tempo
de doença, o número de visitas mensais, os medicamentos, o teste de Látex e a rea
ção de Waaler-Rose
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1 . E.M.B. 807.996 4:4 F Definida II 1 2 1 0 X X X X (-) 32
2 . A.P. 471.859 30 F Clássica III 3 1 0 X X X X (+) 256
3. D.M. 496.833 49 F Clássica I I 2 0 9 X X ( + )
4 . H.P. 464 .402 54 F Definida II 1 2 7 X X X (-) 16
5 . L.P.C. 343.246 58 F Definida II 23 1 1 X X (~) 8
6 . I.W.P. 496.353 55 F Definida II 2 8 X X (-) 8
7. A.S . 614 .428 48 M Clássica IV 15 8 X X 32
8 . R.M. 468.526 38 M Clássica III 3 9 X X X X \ + ) 128
9 . M.B.A. 600 .358 54 F Definida I 2 0 9 X X ( + ) 16

1 0  . A.M.M. 382.367 45 F Definida I 1 0 8 X ( - ) 8
1 1 . R.N.A. 614 . 2 0 0 26 F Definida II 13 8 X X (-) 8
1 2  . M.P. 054 .846 64 F Definida IV 1 2 6 X X X X ( + ) 512
13. E.M.F. 608.833 34 F Definida II 2 7 X X ( + ) 64
14 . S.M.M. 616 .324 16 F Definida I 4 8 X X (-) 16
15 . M.H.O. 613. 70.1 27 F Definida II 4 6 X X ( + ) 1.024
16 . J. J. 616 «854 41 F Definida II 2 7 X X (-) 64
17. E . A . S . 617.105 37 F Clássica III 4 6 X X (-) 512
18. C.P.G. 611.685 28 M Definida I 5 5 X X (-) 4
19 . 0 . s . s . 482 .268 40 F Definida II 8 5 X X ( + ) 64
2 0  . D . C . N . 023.075 49 F Clássica II 5 X X ( + ) 256
2 1 . M.A.S. 318.683 50 F Definida II 1 6 X X ( + ) 128
2 2 . E.L.L. 623.061 42 F Definida I 17 5 X X (-) 16
23. A.F.L. 460 .910 65 F Clássica III 6 5 X X ( + ) 512
24 . J.S.M. 439.563 46 F Clássica III 8 2 X X ( + ) 2 .0 4.8
25 . I.K. 615 . 349 40 F Clássica II 5 1 X X ( + )26 . D.C.D. 617.958 56 F Definida IV 6 2 X X (-) 8
27. J.S.F. 609.215 34 F Definida IV 1 1 X ( + ) 512
28. I.S.S. 426 .229 56 F Definida IV 4 1 ( + ) 64
29 . R.F.S 829 318 18 F Definida I 8 1 X (-) 16
30 . M.S .S .

w  é t f  m /  f  V  - L

393.928 49 F Definida I 6 1 X (-) 32
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TABELA (2) Distribuição da amostra dos 94 pacientes de A.R. do 
levantamento retrospectivo de prontuários, segundo 
o sexo, o teste do látex a reação de Waller-Rose, a 
V.H.S. e a M.P.
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• S'S p-t• to a B
T• 373.112 F + 2048 54 7 40 N. 488.895 F + 256 25 5,50
E. 463.629 F - 62 10 30 E. 496.000 F - 8 38 3,20

75 5 07 D. 497.709 F - 2048 80 4,70
M.P. 596.308 F 50 7 06 T. 498.364 F + 4096 20 7,00
A. 612.785 F 30 4 30 E. 436.193 F + 2048 18 2,89
P. 808.352 M 80 5 80 A. 380.456 F + 40 3,50
J. 602.343 M + 512 25 4 90 R. 371.002 F + 4096 52 5,27
0 . 042.696 M + 52 8 67 36 9,00

20 3 40 A. 310.849 F - 32 90 5,20
E. 831.165 M - 4 81 1 1 50 M.L. 398.142 F + 90 8,79
D. 616.941 F - 95 6 50 50 6,00
A. 460.910 F + 512 90 7 40 I. 426.229 F 28 4,26
E. 623.016 F - 16 16 5 90 L. 343.246 F - 8 17 3,74
M. 318.683 F + 128 42 5 20 22 4,20
H. 4.98.014 F + 1024 40 5' 20 33 3,20

50 2 18 D. 023.075 F + 256 10 2,90
A.C. 607.867 F + 256 42 3 80 E. 807.996 F - 32 28 7,28
C. 015.943 F - 16 2 1 6 00 40 6,87
J.L. 4,49.781 M - 20 5 00 54 4,50

32 5 60 R. 605.233 F - 32 72 9,80
20 4 00 P. 603.582 F + 512 28 4,20

D. 035.453 F + 128 40 5 61 M. R. 499.802 F - 16 35 4,00
C. 062.582 F + 65 2 72 L. 497.213 F + 128 79 5,-00
R. 614.200 F - 8 45 4 50 E. 496.865 F + 64 102 3,00
A. 614.428 M 32 80 8 09 E. 495.568 M - 8 3 3,20
m .h . 613.701 F + 1024 25 ■3ß0 5 2,65
S. 616.324 F - 16 16 3 70 L. 499.861 F + 1024 85 6,60
E. 617.105 F - 512 26 5 68 H. 463.406 F - 52 4,64
I. 615.349 F + 28 6 50 C. 363.804 F - 95 5,10
J. 616.854 F - 64. 15 4 52 A. 364.601 F - 10 7,14
M. 054.846 F + 512 73 5 20 M.G. 368.878 F + 77 4,90
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A. 369.501 F + 77 11,9 0 E. 608.833 F + 64 91 3,6 0
C. 369.499 F + 95 7,31 J. 609.215 F + 512 99 4,20
M. 369.883 F 40 5,72 M.3. 600.358 1? + 16 17 6,0 0
R. 469.268 F + 90 7,60 55 4,50
E. 431.738 F + 30

40
3,40
4,30

I. 496.353 F 8 32
24

2,70
2 ,20

M. 432.886 F + 256 90 2,46 A. 471.859 F + 256 81 1 1 , 2 0

H. 443.978 F + 40
82

5,84
3,50

50
51

7,20
6 , 1 0

F. 477.403 F 16 32 5,60 80 6 ,60
84 5,90 D. 496.833 F + 53 4,60

J. 470.977 M + 37 4,30 0 . 482.268 F + 64 48 5,20
C. 604.880 F 40 6 ,0 1 34 3,40
L. 613.897 F + 26 3,10 R. 468.526 F + 128 60 5,84
M. 620.014 F - 66 4,00 8 6 , 6 8

70 4,50 J. 439.563 F + 2048 103 5,10
D. 620.295 F + 27 3,40 50 5,30
L. 624.307 F + 28 2,90 M. 347.434 F + 50 7,65
D. 023.818 F - 4 8 2,89 D. 355,925 F + 32 4,59
I. 339.974 F - 40 9,80 J. 357.763 F + 28 3,57
A.R. 338.543 F + 61 9,40 M. 358.136 F - 10 4,93
A.B. 352.221 M + 75 6,46 0 . 358.880 F - 1 1 3,40
L. 356.323 M - 28 6,29 J. 359.728 M + 75 6 , 8 0

M.I. 376.864 F - 51 4,76 A. 362.645 F - 81 7,82
N. F 28 5,60 C. 362.821 M 89 9,86
M. 393.928 F - 32 19 4,52 D. 364.558 F + 4 4,93
H. 464.402 F 16 42

54
80

5,99
5,40
6,00

S. 469.926 F + 62 4,92

S. 604.229 M - 48 3,40
C. 616.685 M 4 20

86

3,80
6,50



TABELA (.3 ) Distribuição da amostra de 31 indivíduos 
controle normais, segundo a idade, o se
xo, a V.E.S. e a M.P.
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E.D. 33 F 1 2 2,51
L. 44 F 8 3,13
L.V.A. 22 F 7 2,67
.M.S. 53 F 7 3,53
M.M.S. 46 F 2 1 2,92
C.A.R. 17 F 13 1,99
M.C.S. 14 F 4 3,08
L.S. 2 1 F 5 1,99
V.S.P. 38 F 9 2 , 8 6

J.B.S. 59 F 23 3, 31
M.M. 23 F 5 3,42
A . S . S . 40 M 18 3,53
G.S . 75 F 32 2,77
S.S. 56 F 32 2 , 8 6

L.P. 15 F 13 2,46
C.N. 16 F 9 2,77
A.T. 41 F 8 2,27
J.A.M. 36 M 5 3,53
A.P. 26 M 1 2 2,77
M.A.D. 28 F 1 2 2, 77
J.B.O. 27 F 9 2,67
A.S.S. 16 M 1 2 3,53
V.C. 24 M 1 0 3,64
A . L . S . 14 F 18 2,37
M.S.S. 9 M 14 2,67
M.A.S. 1 2 M 1 0 2,77
E.C. 1 1 F 1 0 3,53
M.S. 17 F 5 3,20
M.R. 23 a 5 2,04
E.F. 23 M 5 4,16
D.M. 2 1 M 1 2,27



RESULTADOS

1. Curva Normal das Provas.

Na população de 31 indivíduos controle-norrnais os resulta
dos obtidos para a V.H.S. e M.P. foram:

TABELA (4) Valores Obtidos para a V.H.S. e M.P., nos 

Indivíduos Controle-Normais.

— Provas 
Parêmatros

V.H.S. M.P.

Amplitude 1 - 3 2 1,99 - 4,16

Média (x) 11,42 2,89
, Mediana 1 0 2,77
Desvio Padrão 7,46 0,55

Variância 55,65 0,306

Erro Padrão 1,34 0,099
Assimetria 1,323 0,199
Coeficiente de 

achatamento
.

1,324 -0,823

Valores normais das provas (x - 2 d.p.)

V.H.S. - 11,42 - 14,92 mm em 1 hora 
M.P. - 2,89 - 1,1 mg% de tirosina.
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2. Curva das Provas nos pacientes de Artrite Reumatôide

Nos 94 pacientes do levantamento retrospectivo em ativida

de clinica os valores obtidos para a V.H.S. e M.P. foram os se 
guintes:

TABELA (.5) Valores obtidos pelo V.H.S. e M.P. para os pa

cientes do levantamento retrospectivo.

^ — .Provas 
Parâmetros

V.H.S. M.P.

Amplitude 3 - 103 2,46 - 11,9
Média (x) 48, 41 5, 51
Mediana 41 5, 05
Desvio Padrão 27,76 2 , 1 1

Variância 770,61 4,43
Erro Padrão 2 , 8 6 0 , 2 2

Assimetria 0,351 1,04
Coeficiente de 

achatamento
J -1,146 0,74

Comparando os resultados obtidos para as provas na curva 
normal e na curva de pacientes de A.R. em atividade clinica ob - 
servou-se que:

£a) para a V.H.S., valores entre 12 e 24 mm na 1. hora es

tão numa zona de maior superposição das curvas.

b) para a M.P., valores entre 3,5 a 3,9 mg% de tirosina si



76

tuam na zona de maior superposição.

3. Sensibilidade das Provas Laboratoriais em Detectar a âti 

vidade Clínica da Doença.

A Tabela (6) abaixo mostra o comportamento de cada prova nas 

populações do levantamento retrospectivo e do protocolo prospecti
vo:

TABELA (6) Sensibilidade das Provas Laboratoriais em Indi

car Atividade Clínica da Doença.

— ^População Levantamento Protocolo
Prova — Retrospectivo Prospectivo

Sensibilidade da 

V.H.S.
79,2% 77,5%

Sensibilidade da M.P. 78,4% 69,1%
Sensibilidade conjun
ta

93,2% 88,7%

A sensibilidade apresentada pela V.H.S. e M.P. em detectar 

a atividade inflamatória nos pacientes do levantamento retrospec

tivo é praticamente igual. 0 teste do X2 aplicado na comparação de 
sensibilidade das duas provas demonstrou não haver nesse aspecto 
diferença significativa (p > 0 ,8).

A utilização conjunta das provas permitiu elevar a sensi - 
bilidade para 93,2%, um acréscimo de aproximadamente 14% em rela
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ção â sensibilidade obtida para cada prova isoladamente.

A validade das conclusões acima pôde ser testada quando uti 

lizou-se um estudo de outra população, a dos pacientes do protoco

lo prospectivo, usando apenas os dados das visitas, quando os pa - 

cientes preenchiam os critérios de atividade clinica. Nesta popu - 

lação a sensibilidade das provas, V.H.S. e M.P. não diferiu signi
ficativamente (0,1 < p > 0,05).

Seguindo estes pacientes do protocolo prospectivo, numa 
próxima visita, destacamos aqueles em atividade clínica com re 

sultados dentro dos .limites normais para cada uma das provas e ob 

servamos que nos pacientes (10) com V.H.S. normal e M.P. elevada, 
70% apresentaram elevações da V.H.S. na consulta seguinte, enquan 

to entre os pacientes (16) com M.P. normal e V.H.S. elevada, 18% 
apresentaram a M.P. elevada na consulta subseqüente.

Comparando as populações do levantamento retrospectivo e do 

protocolo prospectivo quanto ao comportamento das provas em detec

tar a atividade inflamatória, o teste do X2 (qui-quadrado) revelou 

não haver diferença significativa entre as duas populações (0 , 2 <
p > 0 ,1 ).

Também não houve diferença significativa quando se comparou 

nas duas populações a sensibilidade isolada da V.H.S. com a sensi

bilidade conjunta da V.H.S. e da M.P. (0,9 < p > 0,8).

4. Concordância entre as Provas com a Atividade Clínica 
da Doença.

Para conhecermos o objetivo acima, utilizamos os dados do 
protocolo prospectivo, anotando as determinações da V.H.S. e M.P.
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nos pacientes com e sem atividade clinica da doença. Observamos que 

nas 138 determinações realizadas a concordância da V.H.S. com a 

atividade clinica ocorreu em 92 vezes e para a M.P. em 88 vezes,con 

ferindo porcentagens aproximadamente iguais para as provas, 6 6,6% pa 

ra V.H.S. e 63,7% para a M.P.. Estes resultados não diferem signi - 

ficativamente para efeito estatístico (0,5 < p > 0,3).

Procuramos também nos pacientes do protocolo prospectivo co

nhecer a concordância das provas nos pacientes que não preenchiamos 

critérios de atividade clinica e observamos que das 31 vezes em que 
isto ocorreu, a V.H.S. estava dentro dos limites normais em apenas 

9 vezes, enquanto a M.P. em apenas 14. A correspondência da V.H.S. 
foi de 29% e da M.P. de 45,1%, resultados estes que não diferiram 

significativamente quando foi aplicado o teste do X2 (qui-quadra.do) 
(0,1 < p > 0,05).

5. Reprodutibilidade do Método de Winzler na Dosagem das 
Mucoprotelnas

As 24 alíquotas de uma mesma amostra de sóro apresentaram va 
lor médio para M.P. de 3,04 mg% com - 0,26 de desvio padrão. O coe 
ficiente de variação do método foi de 8,55%.

As aliquotas do "pool" de soros de pacientes apresentaram va 

lor medio da M.P. de 6,32 mg% com - 0,2 7 de desvio padrao. O coe - 
ficiente de variação da prova atingiu-os 4,3%.

Cinco ciclos de congelamento e descongelamento de um mesmo 
"pool" de soros de pacientes não alteraram o valor da dosagem da 
M.P. .

6 . Correlação das Provas Laboratoriais com a Atividade 

Clínica
Dos 30 pacientes pertencentes ao protocolo prospectivo fo -
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ram utilizados no estudo somente 23. Os outros 7 pacientes foram 

excluídos porque 4 disistiram do estudo na 2^ visita e os outros 

3 apresentavam um número pequeno de consultas (vide os 7 últimos 

pacientes da Tabela (1)).
Estes 23 pacientes realizaram um total de 138 visitas men

sais, variando entre 5 a 11 consultas, com uma média de 6 visitas 

por paciente.
Para efeitos de estudo, do número de visitas ã disposição, 

foram utilizadas 92, correspondendo a 4 visitas para cada pecien- 

te, com intervalo correspondente de um mês entre elas.
Nestes pacientes o teste do látex para o fator reumatóide e 

a reação de Waaler-Rose apresentaram os seguintes resultados:
a) látex (+) e/ou W.Rose > 64: 13 pacientes

b) látex (-) e/ou W.Rose < 32: 10 pacientes

Dos critérios utilizados na avaliação da atividade clínica 
(número de articulações acometidas, preensão manual, perímetro das 
articulações interfalangeanas, tempo de percurso, tempo de rigidez 

matinal, grau de bem-estar), o número de articulações e o tempo de 
rigidez matinal foram correlacionados utilizando a escala de Lans- 
bury (pontos ou percentis) pois apresentaram melhores correlações 

estatísticas que os dados não indexados.
Correlação entre R.M. (minutos) x R.M. (Lansbury73) foi de

r = 0,89, e n? de articulações (total) x n? de articulações (Lams

bury71) foi de r = 0,84.
Não houve diferença significativa entre preensão manual di 

rei ta x preensão manual esquerda e médias dos perímetros das ar - 

ticulações da mão direita x perímetros das articulações da mão 
esquerda, por isso usamos apenas uma das medidas nas correlações 

estatísticas.



Os índices de correlação entre provas laboratoriais e 

os critérios clínicos de atividade inflamatória foram superio

res para a M.P. em comparação com a V.H.S. para número de ar - 

ticulações (I.L), preensão manual direita e tempo de percurso 

Cp < 0,05) Tabela 7.
Considerando somente as correlações entre os critérios 

clínicos, os índices obtidos para número de articulações (I.L) 

e preensão manual direita foram estatisticamente. superiores 
quando comparados aos demais (, p < 0,05).



TABELA (7) Correlações para 8 Critérios de Atividade Inflamatória Utilizando o 
índice de Correlação de Pearson (r)

V.H.S. M.P. Número de 
Articulações

(I.L)

Preensão ma
nual direita

I .F.P.
(média dos 
1 0 dedos 
das mãos)

Rigidez
Matinal
(I.L)

Tempo
Percurso
(segundos)

Grau de 
bem-èstar

1 , 0 0 0,147 -0,108 0,174 0,084 0,308 * 0,145 -0,192 V.H.S.

1 , 0 0 0 , 2 2 0 * 0,390 * 0,150 0,462 * 0,372 ' -0,063 M.P.

1 , 0 0 -0,333 ‘ 0,190 0,226 * -0,171 -0,206 ' Número de ar 
ticulações

(I.L)

1 , 0 0 -0,172 0,206 * -0,170 0,205 * Preensão ma
nual direita

1 , 0 0 0,023 -0,182 0 , 080 I.F.P.
(média dos 10 

dedos das mãos)

1 , 0 0 0,018 -0,174 Rigidez mati - 
nal (I.L)

1 , 0 0 0,205 ’ Tempo de per
curso (segundos)

.

1 , 0 0

'
Grau de bem- 
estar

Índices significativos quando p <0,05 co



DISCUSSÃO

1. Curvas Normais

Na população de controle-normal estudada, os resultados pa
ra a V.H.S. foram mais elevados (0 a 25 mm/h) que os comumente ado 
tados na literatura médica (0 a 20 ram/h) 7 6 r 70 , 4 6 . Valores semelhan 

tes aos nossos, entretanto, também estão presentes nos estudos Pick: 
up et alii1 0 1 (.10 a 25 mm/h em mulheres) e Bottinger & Svedberg17 

(0 a 25 mm/h em mulheres abaixo dos 50 anos).

Ê até o momento desconhecida a razão da obtenção de valores 

mais elevados que os encontrados nos trabalhos consultados. Supo - 

mos que, apesar dos indivíduos da população-controle apresentarem- 
se assintomáticos, não se exclui a possibilidade de serem portado
res de infecções subcllnicas como parasitoses instestinais, infla

mações dentárias, cervicites crônicas e outra mais.
Porque o predomínio de indivíduos do sexo feminino foi ab - 

soluto nas duas populações de pacientes e na população normal, re

solvemos não separar os valores da V.H.S. quanto ao sexo.

Com relação à M.P., os resultados encontrados (1,78 a 3,98mg% 
de tirosina) foram semelhantes aos obtidos por Dêcourt et alii37, 
Winzler et alii127’, Lima et alii79, Winzler e Smith126, Yamamoto 
Miyakawa1 28 e Kelley et alii66, sendo que Oliveira99 obteve valo
res mais elevados (1,58 a 4,86 mg% de tirosina).

Os valores da M.P. adotados no laboratório do Hospital de 

Clínicas (2,4 a 4,5 mg% de tirosina) excedem um pouco ao obtido no
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presente trabalho e aos encontrados na literatura consultada126 

6 6 , 3 7 ,79  ̂ Uma porcentagem de aproximadamente 6 a 8% dos pacientes 

estudados na população do levantamento retrospectivo encontra - se 
na faixa de 3,9 a 4,5 mg%. Por isso deve-se avaliar a validade da 

manutenção do limite em 4,5 mg%. Cossermelli et alii25 também utJL 
lizaram este limite mais alto, com a finalidade de se obter maior 
segurança.

Os métodos que usamos em laboratório foram os que jã vi 

nham sendo utilizados em nosso meio, uma vez que tal postura ga - 

rante uma maior aplicabilidade. Além disso, não houve razões para 

se estudar as provas com outros métodos de determinação,pois não 
foram comprovados até o momento métodos superiores aos adotados.

2. Sensibilidade das Provas

Ambas as provas apresentaram a mesma sensibilidade em de - 

tectar o estado inflamatório nos pacientes com atividade clinica, 
nas duas populações de pacientes.

Comparando nossos resultados àqueles que as publicações es

pecializadas relatam, observamos que Shetlar et alii113, Pickup et
alii101 encontraram Índices de sensibilidade mais altos para a

27
V.H.S., 96 e 90,8% respectivamente, enquanto Crockson & Crockson , 

Glyn & Irving50, Obach-Benach & BarcelÓ97 alcançaram resultados um 
pouco inferiores, com 66%, 70% e 71%, respectivamente. Os resulta

dos nos trabalhos de Crockson & Crockson27 e Pickup et alii1 0 1 não 
separaram pacientes com- e sem atividade clinica da doença.

Dosando a M.P. pelo teor de tirosina e de proteína ,Cosser - 
melli et alii25, Obach-Benach & Barcelõ97 evidenciaram uma sensi
bilidade para prova de 71,42% e 8 8%, respectivamente.

O grau de sensibilidade de uma prova laboratorial em detec-
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tar atividade inflamatória clínica depende muito do grupo de pa - 

cientes estudados: se a maioria dos pacientes tem pouca atividade 

inflamatória, o grau de sensibilidade da prova é forçosamente mais 
baixo do que aquele obtido em um grupo de pacientes com muita ati. 

vidade inflamatória. I s s o  t o r n a  mu i t o  d i f í c i l  c o m p a r a r  os  r e s u l  - 

t a d o s  de v á r i o s  t r a b a l h o s  e n t r e  s i  e com os  n o s s o s .  Os resultados 

de avaliação de sensibilidade que obtivemos não podem ser compa - 

rados diretamente com os encontráveis na literatura, porque mui - 

tos desses trabalhos não citam critérios de atividade clínica(Glyn 

& Irving50, Falholt et alii41), ou não definem sensibilidade (She 
tlar et alii113); ou ainda porque utilizaram critérios funcionais 

ou diagnósticos em lugar de critérios de atividade inflamatória 
(Cossermelli et alii25 e Crockson & Crockson27).

Dentre os trabalhos que tivemos em mãos o de Obach-Beriach 

& Barcelõ97 foi o que mais diretamente comparou a sensibilidade da 

M.P. e da V.H.S., razão porque o elegemos para uma comparação mais 
detalhada com o nosso.

Estes autores para medir a intensidade do processo infla - 

matório não seguiram nenhum método sistemático, pelo menos não se 

basearam em nenhum dos publicados. Justificam afirmando que não 
acreditam nesses métodos por serem pouco práticos e por levarem em 
consideração o fator subjetividade. 0 número de articulações afe

tadas e o grau de tumefação por medição foram os sinais em que 
eles se basearam para chegar as conclusões. Outra diferença meto
dológica foi a determinação das mucoproteínas. Esses autores uti
lizaram o método de Gras & Capdevila53 que dosa a proteína do pre 
cipitado mucoproteico pelo reativo de cobre de Folin de Lowry em 

vez do teor de tirosina como ê realizado em nosso meio. É possí - 

vel que o método laboratorial por eles usado aumente a sensibili-
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dade da prova como já foi sugerido por Falholt et alii41.

É comum entre os nossos profissionais a solicitação de duas 
provas ao mesmo tempo: V.H.S. e M.P.. Não sabemos qual a origem des 
te hábito, uma vez que na literatura de artrite reumatõide não nos 

deparamos com justificativa para tal conduta. Em nossa casuística, 

a realização das duas provas ao invés de uma sõ, aumenta a sensi - 
bilidade de aproximadamente 80% para quase 94%. Não acreditamos que 

a pequena margem adicional de sensibilidade justifique a prática de 

duas provas ao mesmo tempo, pelas seguintes razões:

a) Somente 14% dos pacientes se beneficiariam pelo uso da 
segunda prova, enquanto os outros 80% pagariam por essa informação 
médica. Segundo podemos observar em três laboratórios particulares 

de Curitiba, a realização de V.H.S. e M.P. custa em média Cr$ .... 
5.600,00, enquanto a medida da V.H.S., apenas Cr$ 2.200,00. Isso 

significa que, para cada prova positiva, além dos 80% obtidos com 

uma sõ prova, os pacientes gastariam 155% a mais. De acordo com a 
tabela de preços para exames laboratoriais pagos pelo INAMPS, uma 

V.H.S. custa 5 unidades de serviço e uma dosagem da M.P., 10 unida 

des*. Pedir dosagem da M.P., além da V.H.S. triplica o custo da in 

formação médica sobre atividade inflamatória laboratorial;
b) Como veremos adiante, o aumento de 14% na sensibilidade 

pode alargar desproporcionalmente também o erro causado pelas pro
vas falsamente elevadas em pacientes sem atividade inflamatória 

aparente;
c) Quando observamos os pacientes do protocolo prospectivo

*Tabela de honorários fornecida pela Secretaria de Serviços Médi
cos do MPAS, Rio de Janeiro, 19 de Julho de 1983.



86

em atividade clinica que apresentaram V.H.S. normal e M.P. eleva

da, na próxima visita mensal 70% destes passarão então a apresen
tar V.H.S. elevada. Essa observação mostrou que se o médico insis 

tir em pedir apenas a V.H.S., uma porcentagem pequena de pacien - 

tes, continuará apresentando valores da V.H.S. dentro dos limites 
da normalidade. Esse raciocínio traz informação bem diferente pa

ra M.P.: apenas 18% dos pacientes em atividade clínica com M.P. 
normal e V.H.S. elevada apresentarão valores elevados da M.P. no 
mês seguinte.

3. Concordância das Provas

A concordância entre os valores normais e alterados da V.H.S. 

e M.P. em relação â ausência e a presença de atividade clínica na 
A. R. foi praticamente a mesma para as duas provas.

A determinação desta concordância entre as provas com a 
atividade inflamatória em A.R^ esbarra em uma dificuldade muito 
grande, que ê a definição de inatividade clínica da doença em pa

cientes tomando antiinflamatõrios„ Os pacientes que nós classifi

camos como "sem atividade clínica" poderiam ser, na verdade, pa - 

cientes com atividade subclínica, sofrendo recaída na retirada da 
medicação.

Obach Benach & Barcelõ97, definindo especificidade como a 

porcentagem das vezes que a prova corresponde â clínica, concluem 
que em 207 determinações conjuntas, a V.H.S. tinha especificidade 
de 48,38% e a M.P. de 73,11%, resultados que diferem significati
vamente (p < 0 , 0 0 1 ) .

A divergência dos nossos resultados com os obtidos por Cbach 
Benach & Barcelõ97 .talvez possa ser explicada pela diferença dos 
critérios de atividade clínica e da técnica usada na determinação
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da M.P., adotadas nos dois trabalhos, como já comentamos anterior
mente .

4. Reprodutibilidade na Técnica de Determinação das 
Mucoproteínas

Os valores obtidos no laboratório de Bioquímica do Hospital 
de Clinicas com o soro de um indivíduo normal e com um "pool" de 
soros de enfermos forneceram coeficientes de variação de 8,5% e 
4,3%, respectivamente.

Com estes resultados, notamos que a reprodutibilidade do mê

todo encontra-se dentro dos limites técnicos normais de variação39,
55apesar de se mostrarem mais elevados que os obtidos por Greenspan , 

2 a 3% e Oliveira99 3,47%. Para Greenspan55 a reprodutibilidade foi 

obtida com a determinação do componente proteico da M.P. pela téc
nica de Simkin (citada em Greenspan et alii56), e nós medimos a 

fração de tirosina das mucoproteínas, enquanto Oliveira99 também do 
sou a tirosina da M.P..

Bottinger & Carlson16, com o método do microbiureto para do 
sar teor de proteínas das mucroproteínas com a utilização de soros 
de indivíduos normais e enfermos, obteve reprodutibilidade de 6 ,2 % 

e 8,7% respectivamente, numa faixa de valores semelhantes aos nos
sos .

5. Correlação das Provas com a Atividade Clínica

A amostra para este estudo constituiu-se de 92 determina 

ções obtidas dos 2 3 pacientes do protocolo prospectivo.
Para evitar um acúmulo de dados baseados em uma única ob 

servação ou em observações com intervalos pequenos ou irregulares, 
optou-se por um padrão regular, utilizando-se 4 visitas mensais oon 
secutivas de pacientes em diversos estágios de atividade clínica.



Desta forma, claramente nossos, dados apresentam maior validade com 

relação ao conteúdo.

Quanto ao tratamento estatístico adotado, foi escolhido o 
índice de correlação de Pearson (r), após várias tentativas com ou 

tros métodos como estudo individual de casos, criação de índice de 

atividade clínica, correlação simples do teste t (Student) dentre 
vários critérios. Estas formas de tratamento foram substituídas por 

fatos como não direcionamento e inconsistência dos dados e escalas 
de valores discrepantes que distorciam a média.

No seguimento da atividade clínica, os índices de correia - 

ção obtidos para a M.P. foram superiores aos da V.H.S., quando cor 

relacionados aos diversos parâmetros clínicos. Estes índices foram 

baixos para as duas provas (r = 0,1 a 0,46) limitando seu valor de 
predição em casos individuais. Tabela (7) .

Comparando estes resultados com os obtidos na literatura,De 

cker et alii34, Obach Benach & Barcelõ97 encontraram uma superiori_ 
dade da M.P. sobre a V.H.S., enquanto Bottinger et alii19 e Zim 

mermann-Gorska1 3 1 obtiveram resultados contrários.
Se os resultados são tão discordantes, isto se deve prova - 

velmente âs diferenças de métodos de avaliação clínica, métodos de 
se medir M.P. e V.H.S. e medicação utilizada. Acreditamos que as 
conclusões que alcançamos são mais aplicáveis aos pacientes vistos 

em nosso meio pelas seguintes razões:
a) No Brasil são mais utilizados os métodos laboratoriais 

de Winzler e de Westergren. índices de sensibilidade,concordân 
cia e de correlação com a atividade clínica obtidos com outras 
técnicas são obrigatoriamente diferentes. O nosso trabalho pelo 
que foi possível constatar, é o único que apresenta uma compara -
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ção direta entre as duas técnicas usadas em nosso meio. No traba

lho de Obach Benach & Barcelõ97, a M.P. é obtida pelo teor de pro 
teínas com a técnica de Gras & Capdevila53;

b) utilizamos critérios de avaliação clínica com maior acei
tação na literatura, se comparados aos utilizados na maioria des

tes trabalhos, Decker et alii34, Obach-Benach & Barcelõ97, Bottin 

ger et alii19, obedecendo informações contemporâneas de critérios 
de avaliação da atividade clínica8 8 / 1 0 3 , 1 0 1 ;

c)  Lembr amos  que me d i c a me n t o s  podem i n f l u i r  nos  í n d i c e s  de 

c o r r e l a ç ã o  e n t r e  a s  p r o v a s  l a b o r a t o r i a i s  e os  c r i t é r i o s  de a t i v i 

dade  c l í n i c a ,  como f o i  v i s t o  no t r a b a l h o  de P i c k u p  e t  a l i i 1 0 1 , o n 

de houve  e x c e l e n t e  c o r r e l a ç ã o  e n t r e  V . H . S . e í n d i c e  a r t i c u l a r  nos  

p a c i e n t e s  t r a t a d o s  com D - p e n i c i  1a m i n a , mas r e s u l t a d o s  c o m p l e t a  

ment e  o p o s t o s  nos  p a c i e n t e s  me d i c a d o s  com a p e n a s  a l c l o f e n a c . A c  r e 

d i t a  mos que n o s s a  c a s u í s t i c a  r e f l e t e  me l h o r  o t i p o  de p a c i e n t e  en 

c o n t r a d o  no B r a s i l  do que os  que e n c o n t r a m o s  nas  o b r a s  e s t u d a d a s .  

Nos s a  a mo s t r a  c o n t i n h a  um p r e d o m í n i o  a b s o l u t o  de p a c i e n t e s  us a n d o  

c o r t i c õ i d e s  e a n t i  i n f 1 a ma15 r i o s  não h o r m o n a i s . E s t e  f a t o  d e v e  s e r

l e v a d o  em c o n t a  como l i m i t a ç ã o  na ger i e r a  1 i z a ç ã o  dos  r e s u  1 t a d o s  . T a

b e l a  ( 1 ) .
6 . índices Clínicos de Atividade Inflamatória

Quando da avaliação da atividade inflamatória por critê
rios clínicos sabemos que: a) critérios únicos não refletem ade -
quadamente a atividade clínica; b) o uso combinado deles traz maio 

res informações; c) todos os critérios estão sujeitos a graus va

riados de erros de observação88. Assim, dos vários critérios clí
nicos revistos na literatura, selecionamos 6 que nos pareceram os 

mais aceitos em refletir a atividade clínica da doença.
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O índice articular de Lansbury foi um dos critérios que me
lhor correlacionou-se aos outros parâmetros clínicos. Tabela (7). 

Rhind et alii1 03 também evidenciaram que o índice articular de Rit 

chie et alii1 05 foi o melhor critério de atividade clínica. A di - 
ferença entre os dois índices ê que no de Lansbury a dor articular 

é avaliada conforme o tamanho e a superfície da articulação acome
tida, e no de Ritchie pela intensidade de dor percebida pelo pa - 
ciente, quando as articulações são pressionadas.

Os critérios de tempo de rigidez matinal e força de preen - 

são manual apresentaram índices de correlação significativos supe
riores aos obtidos com grau de bem-estar, tempo de percurso e pe - 

rímetro das interfalangeanas. Tabela (7).
O único critério puramente objetivo, perímetro das interfa- 

langeanas proximais, não apresentou superioridade sobre os demais 
critérios. Rhind et alii103 também observaram os baixos índices de 
correlação obtidos com este critério. Talvez sua utilização deves
se ser reservada aos pacientes de A.R. com acometimento predominan 
te das articulações das mãos e que não apresentassem deformidades 
irreversíveis da doença.

Não observamos superioridade dos índices de correlação ob
tidos entre provas laboratoriais e critérios clínicos,ou com cri

térios clínicos entre si. Achamos que a realização de parâmetros 
clínicos em conjunto com as provas laboratoriais de atividade in
flamatória trazem informações adicionais na avaliação da ativida

de na A.R..



CONCLUSÕES

No estudo comparativo entre V.H.S. e M.P. na atividade in
flamatória da A.R. observamos que:

1. Ambas as provas são comparáveis em termos de sensibili
dade, concordância ou correlação com a atividade clínica.

2. A realização conjunta das provas possibilita aumentar a 
sensibilidade na detecção da atividade clínica da doença, mas por 
razões de facilidade de técnica, pela menor relação custo-benefí- 
cio e por acompanhar mais freqüentemente a atividade clínica em 

consultas subseqüentes, a prova da V.H.S. ê a recomendada na ava

liação da atividade da A.R., relegando a M.P. aos eventuais casos 

de normalização continuada da V.H.S..
3. Critérios isolados, tanto clínicos como laboratoriais, 

não servem como parâmetros fiéis de atividade da doença. O con - 

junto de critérios, número de articulações, força de preensão e 
tempo rigidez matinal são os mais recomendáveis no acompanhamento 

clínico dos pacientes de A.R. em atividade, não dispensando, no 

entanto, a utilização periódica do laboratório.
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