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RESUMO 

 

             As manifestações extra-articulares da Artrite Reumatoide (AR) usualmente 
surgem após anos de evolução de doença, e em casos de maior gravidade, mas 
menos frequentemente, podem ser a primeira manifestação da AR. Entre as 
manifestações extra-articulares, as manifestações oculares carregam potencial de 
morbidade e de mudança no padrão de evolução clínica da AR, gerando um impacto 
negativo na qualidade de vida dos pacientes. A literatura disponível indica que as 
manifestações oculares da AR podem representar morbidade e potencial de redução 
da acuidade visual, sendo assim, justifica-se a realização do presente estudo visando 
a investigação dos principais marcadores sorológicos da doença, a saber, Fator 
reumatoide (FR) e o anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP) nestas 
manifestações. Desta forma, esta pesquisa objetivou identificar a associação entre a 
presença dos referidos autoanticorpos, e o desenvolvimento de manifestações 
oculares da AR. Para isso, foi realizada uma Revisão Sistemática (RS) da literatura 
abrangendo os dados disponíveis até janeiro de 2018. Foram incluídos estudos 
observacionais que atendessem aos critérios de elegibilidade propostos. A partir de 
um total de 1985 estudos encontrados nas bases de dados pesquisadas, Pubmed, 
Web of Science, Scopus e Scielo, quatro estudos foram selecionados e seus dados 
extraídos e organizados em forma de texto, tabelas e gráficos. Foi realizada a análise 
de acurácia dos autoanticorpos descritos e duas meta-análises da associação entre 
os autoanticorpos e a síndrome de Sjögren secundária. Para análise de qualidade 
metodológica de cada estudo incluído, utilizou-se instrumento de avaliação validado. 
As principais manifestações oculares identificadas representaram aproximadamente 
50% do total das manifestações extra-articulares, sendo que as principais 
manifestações oculares descritas foram síndrome sicca e síndrome de Sjögren 
secundária. As positividades do anti-CCP e do FR não foram consideradas fatores de 
risco estatisticamente significativos ao desenvolvimento da síndrome de Sjögren 
secundária, no entanto, estas meta-análises realizadas incluíram apenas dois 
estudos. Acredita-se que a escassez de estudos observacionais sobre o tema gerou 
limitação da capacidade de generalização destes resultados. Outro fator limitante do 
presente estudo residiu no fato da síndrome sicca e a síndrome de Sjögren secundária 
não se constituírem síndromes exclusivamente oculares. Concluindo, recomenda-se 
que sejam realizados mais estudos observacionais, principalmente os de coorte, 
analisando os autoanticorpos e as manifestações oculares da AR especificadas de 
forma individual. Desta forma, será possível analisar adequadamente a capacidade 
destes autoanticorpos atuarem como preditores de afecções oculares da AR visando 
o diagnóstico e tratamento precoces destes pacientes e consequente redução de 
danos, promovendo-se um acompanhamento coordenado destes pacientes por 
reumatologistas e oftalmologistas. 

 

 

Palavras-chave: Artrite Reumatoide. Fator reumatoide. Anticorpo contra peptídeos 
citrulinados cíclicos. Autoanticorpos. Manifestações extra-articulares 
da Artrite Reumatoide. Manifestações oculares da Artrite 
Reumatoide.  



 
 

ABSTRACT 

 

             Extra-articular manifestations of Rheumatoid Arthritis (RA) usually evolve 
through disease course and in severe disease, but less frequently, can be the first 
manifestation of RA. The ocular manifestations of RA can result in morbidity and be 
markers of change in the original pattern of RA, impacting patients’ quality of life. 
Available literature indicates that ocular manifestations can result in morbidity and 
reduction of visual acuity, justifying conduction of present research investigation of 
main serological markers of AR, Rheumatoid Factor (RF) and Anti-cyclic citrullinated 
peptide (anti-CCP) in these manifestations. This research aimed to identify the 
association between the presence of mentioned autoantibodies and development of 
ocular manifestations of RA. In order to meet this objective, a Systematic Review (SR) 
of literature was conducted covering available data until January 2018. This research 
included observational studies which attended eligibility criteria. Starting from a total of 
1,985 studies found by database search, in Pubmed, Web of Science, Scopus and 
Scielo, four studies were selected and data was extracted and organized in tables, 
graphics and text formats. For statistical analysis, an autoantibodies accuracy analysis 
and two meta-analysis of association between autoantibodies and secondary 
Sjögren’s syndrome were performed. For methodological appraisal of included studies, 
a validated checklist for analytical cross-sectional studies was applied. The main ocular 
manifestations described corresponded to approximately 50% of the total extra-
articular manifestations, and the most described of them were sicca syndrome and 
secondary Sjogren’s syndrome. Anti-CCP and FR positivity weren’t considered as 
statistical significative risk factors for development of secondary Sjögren’s syndrome, 
although these meta-analyses included only two studies. It is assign that the lack of 
longitudinal studies about this issue caused limitation in generalization of these results. 
Furthermore, sicca syndrome and secondary Sjögren’s syndrome are not ocular 
exclusive syndromes. Concluding, it is recommended that more studies, especially 
longitudinal ones, will be performed analyzing autoantibodies and ocular 
manifestations of RA, in order to promote early diagnosis and treatment of these 
diseases and improve RA patients’ quality of life through coordinated medical care by 
rheumatologists and ophthalmologists. 

 

Keywords: Rheumatoid Arthritis. Rheumatoid Factor. Anti-cyclic citrullinated peptide 
antibody. Autoantibodies. Extra-articular manifestations of Rheumatoid 
arthritis. Ocular manifestations of Rheumatoid arthritis.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

             A artrite reumatoide (AR) é uma doença sistêmica, autoimune, crônica e 

inflamatória, que compromete a membrana sinovial de pequenas articulações 

periféricas, principalmente em mãos e punhos, sendo o acometimento geralmente 

simétrico. A prevalência mundial varia de 0,5 a 1% da população adulta. (1,2,3).                     

             A etiopatogenia da AR permanece desconhecida, porém várias teorias têm 

sido apresentadas. Dentre estas, a imunológica tem recebido maior relevância em 

função da descoberta de vários anticorpos nos pacientes portadores da AR, 

destacando-se o Fator Reumatoide (FR) e o Anticorpo contra peptídeos citrulinados 

ou contra peptídeos citrulinados cíclicos (ACPA ou anti-CCP, respectivamente). O 

primeiro é dirigido contra a porção Fc de imunoglobulinas G (IgG), sendo detectado 

em 70-80% dos pacientes com AR em algum momento do curso da doença.  O FR 

apresenta sensibilidade ao diagnóstico inicial de 60-80% e especificidade limitada por 

ser detectado em outras doenças, como infecções, malignidade, doenças do tecido 

conjuntivo, bem como na população saudável. O anti-CCP é direcionado contra o 

aminoácido citrulina formado pela modificação enzimática da arginina, presente em 

proteínas como fibrina, vimentina e filagrina, sendo esta atividade enzimática 

aumentada na sinóvia de pacientes com AR. O anti-CCP, por sua vez, apresenta 

especificidade diagnóstica maior que 95% e pode ser encontrado em 60-80% dos 

pacientes com AR. (1,2,4). 

             O FR e o anti-CCP são marcadores preditivos da progressão e desfecho da 

AR, sendo o FR associado à atividade da doença, desenvolvimento de erosões 

ósseas e surgimento de nódulos subcutâneos, enquanto o anti-CCP está relacionado 

à progressão radiográfica e severidade de doença. (1,4,5,6). O FR e anti-CCP se 

constituem como os principais anticorpos diagnósticos e prognósticos da doença e 

assim, assumem importância na prática clínica. Outros anticorpos têm sido estudados, 

principalmente subtipos do anti-CCP, mas ainda não atingiram credibilidade clínica.   

Além das características sorológicas, o componente inflamatório da AR se mostra 

sistêmico, com o aparecimento de manifestações extra-articulares (ME) em 

aproximadamente 40% dos pacientes ao longo do curso da doença. (5). Estes 

pacientes apresentam morbimortalidade precoce em comparação com a AR geral, 
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sendo que a mortalidade se eleva em até quatro vezes neste grupo de pacientes em 

comparação ao grupo de portadores de AR sem tais manifestações. (5). 

               As manifestações extra-articulares mais comuns são as de sítio cardíaco, 

pulmonar, cutâneo, hematológico e ocular, como exemplos: pericardite, nódulos 

reumatoides subcutâneos, pleurite, fibrose pulmonar, anemia, ceratoconjuntivite seca, 

esclerite, episclerite e Síndrome de Sjögren secundária.  Estas manifestações estão 

associadas com altos títulos de FR e anti-CCP e a perdas nas habilidades funcionais 

e redução da qualidade de vida dos pacientes. (1,2,5). 

              Entre as manifestações oculares a ceratoconjuntivite seca é a manifestação 

ocular mais comum na AR, sendo associada à distúrbios visuais que interferem nas 

atividades diárias e profissionais dos pacientes. A esclerite, apesar de não tão 

frequente, pode levar à cegueira. A ceratite periférica ulcerativa, uma forma rara e 

severa de ceratite, e a esclerite anterior necrosante são associadas à maior 

mortalidade. (5,6,7,8). 

              Considerando o impacto gerado na qualidade de vida dos pacientes, as 

manifestações oculares exercem um papel importante no quadro geral das 

manifestações extra-articulares da AR. Pacientes que apresentam FR e anti-CCP 

positivos tendem a apresentar doença ocular mais frequente e severa e se constituem 

num importante instrumento de informação para que tanto oftalmologistas quanto 

reumatologistas possam identificar os pacientes portadores de AR com maior risco de 

doença inflamatória ocular. (1). Considerando a literatura atual disponível, a 

investigação acerca das manifestações oculares da AR se mostra inicial, com 

escassez de pesquisas clínicas associando-as com outras características da doença, 

como tempo, gravidade, atividade de doença ou outros marcadores sorológicos. Desta 

forma, no presente estudo propôs-se avaliar o papel dos autoanticorpos FR e anti-

CCP nas manifestações oculares da Artrite Reumatoide, por meio de revisão 

sistemática da literatura (RS). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

            Baseado na morbidade e potencial de redução de acuidade visual nos 

pacientes com manifestações oculares da AR, bem como pela escassez de dados 

disponíveis acerca do tema, justifica-se a necessidade de investigar o papel dos 

autoanticorpos FR e anti-CCP no desenvolvimento de tais manifestações. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

             Conduzir uma Revisão Sistemática (RS) da literatura a fim de analisar a 

relação entre os autoanticorpos FR e anti-CCP e o desenvolvimento de manifestações 

oculares da AR 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

             Sintetizar as evidências existentes na literatura buscando:  

             a) identificar quais são as manifestações oculares mais descritas;  

             b) estimar a prevalência das manifestações oculares tendo como base os  

                  estudos incluídos na revisão sistemática; 

             c) investigar a relação entre positividade ou negatividade (em porcentagem e  

                 em valores) entre os autoanticorpos e o desenvolvimento de doenças  

                 oculares ao longo do curso da AR; 

              d) análise e avaliação dos resultados observados. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 
 

4.1 HISTÓRICO DA ARTRITE REUMATOIDE 
 

             Em 1800, Augustin Jacob Landré-Beauvais descreveu em sua dissertação um 

grupo de pacientes que sofriam de dores articulares severas não explicadas por outras 

doenças descritas na época, e assim, sugeriu uma nova condição, a “Gota Astênica 

Primitiva” (Goutte Asthénique Primitive). Posteriormente, em 1859, Alfred Garrod, um 

médico inglês, foi o primeiro a diferenciar gota de outras artrites e categorizou a Artrite 

Reumatoide como uma doença distinta, a “Gota Reumática” (Rheumatic Gout). 

Archibald Garrod realizou análises paleopatológicas sobre a AR e foi o primeiro a usar 

o termo “Artrite Reumatoide” (Rheumatoid Arthritis) em vez dos anteriormente 

propostos. (9). 

             Atualmente, a AR é definida como uma doença autoimune de etiologia 

desconhecida e acometimento sistêmico, sendo sua principal marca a inflamação 

sinovial de articulações periféricas e da coluna vertebral. A poliartrite é simétrica, 

aditiva e deformante, com redução da qualidade de vidado paciente. Sua prevalência 

é de 0,5-1% da população mundial e três vezes mais frequente no sexo feminino. 

(2,6,10). 

             A doença possui dados epidemiológicos variáveis conforme a região 

geográfica. A incidência na Europa e América do Norte, por exemplo, é de 25-

50/100.000. Em relação aos dados de prevalência, na França a doença acomete cerca 

de 0,51% das mulheres e 0,09% dos homens. Menores prevalências são descritas 

para países da Ásia. No Brasil, a incidência varia de 0,2 a 1,0% e a prevalência 

estimada é de 0,50%, sendo 0,09% para homens e 0,68% para mulheres. A 

variabilidade da incidência e prevalência da AR conforme a região geográfica pode 

ser explicada em função das diferenças no clima, exposições ambientais, fatores 

genéticos e comportamentais, como exemplo, a endogamia mais frequente em 

sociedades como os índios norte-americanos. A faixa etária ao diagnóstico varia de 

35 a 50 anos de idade, com aumento da prevalência e redução da diferença entre os 

sexos com o avançar da idade. (2,6,10,11,12).  
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4.2 ETIOPATOLOGIA DA ARTRITE REUMATOIDE  
 

             A AR é uma doença multicausal em que fatores genéticos intrínsecos dos 

pacientes se combinam com gatilhos ambientais para desencadearem a sequência 

patológica. A fase clínica da AR resulta das consequências ocorridas na fase pré-

clínica. (13,14). 

             Esta multicausalidade produz diferentes subtipos da AR, de modo que os 

pacientes podem ser classificados, conforme alguns critérios, entre eles, a 

positividade para o anti-CCP, produzindo grupos soropositivo e soronegativo. O 

primeiro é o mais estudado e o que possui maiores informações fisiopatológicas, 

enquanto o segundo ainda necessita de mais esclarecimentos. Nos pacientes 

soropositivos acredita-se que os alelos HLA, tabagismo e exposição à sílica possuem 

impacto significativo no desenvolvimento da doença, assim como tais pacientes 

apresentam maior tendência para o desenvolvimento de doença articular severa e de 

manifestações extra-articulares. Já os indivíduos soronegativos tendem a apresentar 

um curso de doença mais brando, tendo os fatores genéticos e ambientais menor 

influência na patogênese da doença. (13,14). 

             A herança genética na AR se aproxima a 65%, sendo o risco relativo de 2 ou 

mais quando existe familiar de 1º grau acometido. Além da contribuição genética, 

outros fatores ambientais, como o tabagismo, contribuem para o desenvolvimento da 

doença. No entanto, a influência de tais fatores no desenvolvimento da AR ainda não 

foram completamente esclarecidos. Outros fatores incluem as infecções por vírus 

Epstein-Barr, parvovírus e algumas bactérias como o Mycoplasma. Postula-se 

também a existência de fatores de risco em comum entre as doenças autoimunes, o 

que poderia parcialmente explicar as coexistências neste grupo de pacientes. (11,15). 

             Comparando-se a herdabilidade nos grupos soropositivo e soronegativo da 

AR, percebe-se que o componente genético se mostra igualmente importante, mas a 

contribuição dos alelos do HLA-DRB1 corresponde a 18% e 2,4%, evidenciando uma 

provável maior heterogeneidade no último grupo, da mesma forma que confirma a 

participação e significância do epítopo compartilhado nestes pacientes. (11,15). 

             Os estudos envolvendo a suscetibilidade genética da AR e a presença de 

alelos de risco no locus HLA se iniciaram em 1969 e, atualmente, cerca de 60 loci de 
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risco são descritos para populações da Europa e Ásia, como o PTPN22, PADI4, CTLA-

4 e HLA-DRB1. Os alelos de risco incluídos no HLA-DRB1 codificam moléculas HLA 

que apresentam uma sequência de cinco aminoácidos em comum na terceira região 

hipervariável da cadeia DRβ1, que corresponde ao ponto de ligação da molécula HLA 

ao antígeno, que é apresentado ao linfócito T. Estas características se relacionam ao 

desenvolvimento do anti-CCP e da AR soropositiva. (15). 

             Durante a fase pré-clínica, os autoanticorpos FR e anti-CCP podem estar 

presentes na circulação sanguínea alguns anos antes da inflamação articular e, 

aumentos nos valores dos anticorpos podem estar associados com o aparecimento 

da sintomatologia. Os autoanticorpos são resultado da ativação da resposta imune a 

gatilhos presentes nos pulmões e nas mucosas oral e intestinal. Os mecanismos 

moleculares que conectam a exposição ambiental com a resposta imune ainda não 

estão totalmente elucidados, no entanto, acredita-se que a exposição dos pulmões à 

fumaça do cigarro e à sílica provoquem a expressão e ativação de enzimas, como a 

peptidyl-arginine deiminase (PAD), que fazem a conversão de arginina, dos peptídeos 

teciduais próprios, em citrulina. Ademais, tal exposição ambiental também 

desencadeia o acúmulo e ativação de células apresentadoras de antígenos, 

promovendo a produção local de anti-CCP. Considera-se que a periodontite causada 

pela bactéria Porphyromonas gingivalis também esteja implicada no surgimento da 

autoimunidade, através de um mimetismo molecular envolvendo a resposta imune 

produzida contra a bactéria. (13,14).  

             Os determinantes da transformação desta autoimunidade inicial em uma 

doença autoimune ainda não foram totalmente descritos, mas acredita-se que fatores 

genéticos, como os alelos HLA, o alastramento de epítopos da resposta imune inicial 

e a produção de outros tipos de anticorpos, são eventos presentes nesta transição. 

(13,14).  

             As moléculas de anti-CCP produzidas e presentes no sangue encontram na 

articulação um local de ação específico. Os osteoclastos e seus precursores, durante 

a maturação celular, expressam proteínas citrulinadas em suas superfícies celulares, 

o que os tornam vulneráveis à ligação do anti-CCP. Além disto, outra vulnerabilidade 

é o sítio de ligação dos osteoclastos a imunocomplexos. Com isto, os osteoclastos 

são ativados e liberam interleucina 8 (IL-8) que possui a capacidade de se ligar a 
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receptores articulares nociceptivos produzindo artralgia não associada à sinovite. 

Assim, o anti-CCP possui relevância na gênese de sintomatologia articular. (13,14). 

             A partir das alterações descritas no compartimento ósseo, observam-se 

alterações na sinóvia, que contribuem para a propagação da inflamação. A ativação 

dos osteoclastos através do anti-CCP produz perda óssea justa-articular e cortical 

com a difusão de moléculas do compartimento ósseo ao sinovial, e consequente 

ampliação da formação de peptídeos citrulinados em células presentes na sinóvia, 

como macrófagos e sinoviócitos. Descreve-se a necessidade de um insulto articular 

para que as respostas imune e inflamatória produzam o impacto sinovial proposto. 

(13,14). A Figura 1 sumariza os conceitos apresentados.  

 

FIGURA 1 - LINHA TEMPORAL ETIOPATOGÊNICA DA ARTRITE REUMATOIDE 

 

FONTE: O autor (2018). 

LEGENDA: Artrite Reumatoide (AR), Anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP), 
Primeiro (1º), Segundo (2º). 

 

             O dano articular classicamente descrito na AR, composto por destruição de 

cartilagem e osso, inicia-se na sinóvia. A sinovite, que transforma a fina camada 

sinovial em um tecido hiperplásico e volumoso, é resultado de inflamação celular e 

angiogênese. (16).  
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             Os peptídeos relacionados à AR apresentados através de moléculas HLA, 

derivadas de alelos HLA-DR, são apresentados aos linfócitos T por meio das células 

apresentadoras de antígenos, como os linfócitos B, macrófagos e células dendríticas. 

Como resultado desta interação, os linfócitos T ativados produzem citocinas que 

amplificam a resposta imune pró-inflamatória inicial. Os autoanticorpos sintetizados 

pelos linfócitos B, formam complexos imunes que contribuem à cascata de ativação 

inflamatória por meio do estímulo à produção de citocinas. Macrófagos e sinoviócitos 

também são fontes de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral α 

(TNFα), interleucina 1 (IL-1) e interleucina 6 (IL-6). Estas desencadeiam migração 

celular à articulação e, por meio da ativação de neutrófilos, promovem destruição 

articular através da liberação de enzimas proteolíticas e intermediários reativos de 

oxigênio. (16).  

             O principal agente destruidor do osso articular é o pannus, um tecido sinovial 

inflamatório rico em osteoclastos, enquanto que a destruição da cartilagem articular é 

feita por enzimas secretadas por sinoviócitos, condrócitos e neutrófilos ativados. A 

Figura 2 resume os principais componentes fisiopatológicos. (16).  

 

FIGURA 2 - RESPOSTA IMUNE NA PATOGÊNESE DA ARTRITE REUMATOIDE 

 

FONTE: O autor (2018). 

LEGENDA: Linfócito T (LT), Linfócito B (LB). 
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             Estudos epigenéticos revelaram hipometilação do DNA de linfócitos T e 

sinoviócitos de pacientes com AR em comparação à indivíduos sem a doença. O 

epigenoma possui capacidade de reagir às exposições externas com respostas em 

metilação do DNA e modificações em histonas, influenciando a expressão gênica. Isto 

poderia explicar porque se identifica a necessidade de um segundo insulto na 

progressão da história natural entre artrite indiferenciada e AR. (15).  

             As citocinas pró-inflamatórias, como TNFα, IL-1 e IL-6, relacionadas ao dano 

articular, também são mediadores das manifestações extra-articulares da AR. 

Considerando as manifestações oculares, os estudos disponíveis são ainda escassos. 

Contudo, um estudo identificou a expressão de TNFα e IL-6 em amostras de material 

corneano, de pacientes com AR e ulceração/perfuração corneana, possivelmente 

apontando para dano corneano colagenolítico. Contrariamente, outro estudo revelou 

falta de associação entre atividade de doença e severidade de olho seco em pacientes 

com AR. (17).  

 

4.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO DA ARTRITE REUMATOIDE 
 

             As principais manifestações clínicas articulares da AR incluem dor, edema, 

rubor e aumento da sensibilidade de pequenas articulações, como 

metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, punhos, metatarsofalangianas (do 

segundo ao quinto pododáctilos) e interfalangiana do primeiro pododáctilo. A sinovite, 

que clinicamente é evidenciada pelo edema, não deve ser justificada pela presença 

de outra doença. Associado à sintomatologia articular, os pacientes podem apresentar 

positividade de autoanticorpos, como o FR e anti-CCP. Quando presentes, estes 

anticorpos frequentemente podem ser detectados anos antes das características 

clínicas. O objetivo de se investigar e diagnosticar os pacientes neste estágio de AR 

é visando a intervenção medicamentosa precoce e consequente redução das 

possíveis sequelas da doença, como as deformidades articulares que provocam 

incapacidades. (18).  

             No entanto, os pacientes com AR podem apresentar outras formas de 

manifestações clínicas iniciais, que diferem do padrão típico. Como exemplos destas 

variantes, tem-se o padrão monoarticular, o fibromialgico e o polimialgico. No primeiro, 
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o acometimento articular pode se localizar em uma articulação, como o joelho. No 

segundo, a fadiga se mostra um sintoma relevante e os pacientes possuem mais dor, 

severidade de doença e menor qualidade de vida. No terceiro, os pacientes 

apresentam maior idade ao diagnóstico com menor predominância feminina e mais 

frequente envolvimento da articulação do ombro, além de maiores valores de 

marcadores de atividade inflamatória. (19).  

             Atualmente, os critérios classificatórios do American College of Rheumatology 

(ACR)/ European League Against Rheumatism (EULAR) de 2010 se constituem, em 

conjunto com a avaliação clínica médica, norteadores do diagnóstico precoce da AR, 

sendo desenvolvidos visando atualizar os antigos critérios classificatórios, propostos 

em 1987 pelo American Rheumatism Association (ARA). Este possibilitava o 

reconhecimento do paciente com AR em um estágio mais avançado da doença, em 

que as alterações radiográficas típicas da AR poderiam já estar presentes. Nestes 

casos, o tratamento da doença não poderia atuar de forma totalmente eficaz na 

prevenção do aparecimento de deformidades articulares e incapacidades. Com os 

novos critérios classificatórios, os pacientes identificados são os que possuem sinovite 

indiferenciada sob alto risco de cronicidade e desenvolvimento de doença erosiva, 

simultaneamente favorecendo o tratamento precoce e não excluindo a detecção de 

pacientes com estágios mais avançados da doença. (18,20). 

             Conforme os novos critérios classificatórios, o paciente avaliado deve 

apresentar, pelo menos, uma articulação com sinovite clínica (edema articular) não 

explicada por outra doença, como exemplo, gota e artrite psoriática, e preencher um 

escore de pelo menos seis em dez para ser classificado como portador de AR definida. 

O escore considera o padrão de acometimento articular, critérios sorológicos e 

duração dos sintomas. Ao avaliar o envolvimento articular, considera-se a queixa de 

edema e hipersensibilidade articular, bem como o número e local das articulações 

afetadas. As mais tipicamente caracterizadoras da doença, como 

metacarpofalangianas, interfalangianas proximais, punhos, interfalangiana do 

primeiro pododáctilo, metatarsofalangianas do segundo ao quinto pododáctilos, 

recebem maior pontuação e aquelas que tipicamente estão presentes na Osteoartrite 

não são consideradas. Os critérios sorológicos englobam a positividade ou 

negatividade para FR e anti-CCP, bem como os valores dos marcadores de atividade 

inflamatória, a proteína C reativa (PCR) e a velocidade de hemossedimentação das 
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hemácias (VHS). Ao se avaliar a duração da doença, considera-se o tempo referido 

pelo paciente, em semanas, de duração da sinovite. A Tabela 1 descreve os critérios 

atuais. (18). 

 

TABELA 1 - CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DA ARTRITE REUMATOIDE CONFORME O 
ACR/EULAR DE 2010 

Categorias Escore 
Categoria do envolvimento articular 
1 grande articulação* 0 
2-10 grandes articulações 1 
1-3 pequenas articulações**, com ou sem envolvimento de grandes articulações 2 
4-10 pequenas articulações, com ou sem envolvimento de grandes articulações 3 
>10 articulações, com pelo menos 1 pequena articulação envolvida 5 
Categoria dos autoanticorpos 
FR e anti-CCP negativos 0 
FR ou anti-CCP pouco positivos° 2 
FR ou anti-CCP alto positivos°° 3 
Categoria dos reagentes de fase aguda 
PCR e VHS normais^ 0 
PCR ou VHS anormais^^ 1 
Categoria de duração dos sintomas 
<6 semanas 0 
≥ 6 semanas 1 

FONTE: Adaptado de ALETAHA, D. et al (2010).  

NOTA: * Grande articulação se refere a ombros, cotovelos, quadril, joelhos e tornozelos. ** Pequenas 
articulações se tratam das mencionadas no texto como tipicamente caracterizadoras da Artrite 
reumatoide. ° Pouco positivo se refere a valores em Unidades Internacionais maiores que o limite 
superior da normalidade (LSN) e menores ou iguais a três vezes este limite, conforme técnica e 
laboratório. °° Alto positivo se refere a valores em Unidades Internacionais maiores que três vezes o 
LSN, conforme técnica e laboratório. ^ Valores normais e ^^ Valores anormais se definem conforme 
critérios laboratoriais.  

LEGENDA: Fator reumatoide (FR), anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP), proteína 
C reativa (PCR), velocidade de hemossedimentação das hemácias (VHS), American College of 
Rheumatology (ACR), European League Against Rheumatism (EULAR).  

 

             Os critérios classificatórios de 1987, no formato tradicional, consideram as 

características de acometimento articular e a presença de nódulos reumatoides, FR e 

alterações articulares radiográficas, para a definição de um paciente com AR, através 

do preenchimento de, no mínimo quatro dos sete critérios, e necessidade de duração 

de pelo menos seis semanas dos sintomas articulares. O Quadro 1 descreve tais 

critérios classificatórios. (20).  
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QUADRO 1 - CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DA ARTRITE REUMATOIDE CONFORME O ARA 
DE 1987 

Critérios Definições 
Rigidez matinal Rigidez matinal durando pelo menos uma hora 
Artrite em 3 ou mais grupos articulares* Presença de edema ou derrame articular em pelo 

menos três grupos articulares 
Artrite em mãos° Presença de edema em pelo menos um grupo 

articular em mãos 
Artrite simétrica^ Acometimento bilateral de um mesmo grupo 

articular 
Nódulos reumatoides  Presença de nódulos subcutâneos, identificados 

por um médico, sobre proeminências ósseas, 
superfícies extensoras ou regiões justa-
articulares 

FR Presença de valores de FR anormais** 
Alterações radiográficas Alterações radiográficas típicas da AR em 

radiografias com incidência póstero-anterior de 
mão e punho: erosões ou descalcificação ósseas 
nas articulações envolvidas 

FONTE: Adaptado de ARNETT, F. C. et al (1988). 

NOTA: * Os grupos articulares são interfalangianas proximais (IFP), metacarpofalangianas (MCF), 
punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos e metatarsofalangianas (MTF). ° Consideram-se punhos, MCF 
ou IFP. ^ Para as IFP, MCF, MTF, o envolvimento bilateral não necessariamente requer simetria 
absoluta. ** Valores anormais de FR detectados por qualquer método em que o resultado “positivo” se 
mostrou presente em <5% do controle normal.  

LEGENDA: Fator reumatoide (FR), artrite reumatoide (AR), American Rheumatism Association (ARA). 

 

             Os critérios de 1987 e 2010 apresentam componentes em comum, no entanto 

mensurados de diferentes maneiras, fato que confere o diagnóstico de AR em grupos 

de pacientes clinicamente heterogêneos. Ao se utilizar o primeiro conjunto de critérios, 

os pacientes diagnosticados apresentam AR de curso estabelecido e erosivo, já com 

os novos critérios, identifica-se o grupo de pacientes com artrite indiferenciada e alto 

risco de desenvolvimento de quadro persistente de AR. O Quadro 2 delineia esta 

comparação. (18,20). 
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QUADRO 2 - DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE OS CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS DE 
1987 E 2010 

Categorias comparadoras ARA 1987 ACR/EULAR 2010** 
Sintomatologia articular Considera a rigidez matinal. 

Enfatiza a artrite em mãos. 
Destaca a simetria do 
envolvimento articular. Não 
distingue entre articulações 
pequenas e grandes. 

Diferencia articulações 
pequenas e grandes. Enfatiza a 
sinovite não explicada por 
outras doenças. Destaca o 
número de articulações 
envolvidas. Considera exames 
de imagem como possíveis 
confirmadores de 
acometimento articular clínico.  

Sintomatologia não articular Considera os nódulos 
reumatoides 

Não considera os nódulos 
reumatoides 

Dados laboratoriais Considera o FR Considera o FR, anti-CCP, PCR 
e VHS 

Dados radiográficos Considera alterações 
radiográficas típicas da AR 
erosiva 

Não considera as alterações 
típicas da AR erosiva* 

Duração da sintomatologia 
articular 

Considera a duração de, pelo 
menos, seis semanas 

Aceita durações menores que 
seis semanas 

FONTE: O autor (2017) 

NOTA: * Apesar dos dados radiográficos não comporem os critérios classificatórios de 2010, pacientes 
que apresentem erosões articulares típicas da AR são considerados portadores da doença. ** 
Pacientes podem ser classificados como portadores de AR definida a partir do preenchimento dos 
critérios classificatórios de forma retrospectiva, desde que existam dados disponíveis; pacientes com 
doença inicial em tratamento podem não preencher os critérios imediatamente, mas podem satisfazê-
los conforme a evolução temporal da AR.  

LEGENDA: American Rheumatism Association (ARA), American College of Rheumatology (ACR), 
European League Against Rheumatism (EULAR), fator reumatoide (FR), anticorpo contra peptídeos 
citrulinados cíclicos (anti-CCP), proteína C reativa (PCR), velocidade de hemossedimentação das 
hemácias (VHS). 

 

             Na avaliação das manifestações extra-articulares da AR observa-se falta de 

consenso nas suas classificações para diferenciá-las de sintomas constitucionais e 

comorbidades, assim como para classificar as manifestações severas e não severas. 

Os sintomas constitucionais da AR podem estar relacionados diretamente à doença, 

às terapias instituídas ou infecções concomitantes. Como exemplos, tem-se perda 

ponderal, febre, anemia e trombocitose. A osteoporose e as doenças cardiovasculares 

podem ser consideradas como comorbidades ou manifestações extra-articulares da 

AR, sendo o resultado da própria doença ou de efeito de medicamentos. Apesar de 

falta de concordância, os estudos revelaram prevalência de 17,8-40,9% de 

manifestações extra-articulares da AR sendo 1,5-21,5% correspondente às 

manifestações severas. O Quadro 3 elenca as principais manifestações extra-

articulares classificando-as conforme severidade. (21). 
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QUADRO 3 - MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES NA ARTRITE REUMATOIDE 

Local  Tipos 
Manifestações cutâneas ME não severa 

Nódulos reumatoides subcutâneos, Fenômeno de Raynaud 
ME severa 
Petéquia, púrpura, úlceras, gangrena 

Manifestações pulmonares ME não severa 
Bronquiolite obliterante, Pneumonia organizada 
ME severa 
Pleurite, Doença pulmonar intersticial 

Manifestações cardíacas ME não severa 
Doença cardíaca valvular, Miocardite, Arritmias 
ME severa 
Pericardite, Vasculite coronariana, Aortite 

Manifestações em SNC e 
SNP 

ME severa 
Mononeurite múltipla, Vasculite em SNC 

Manifestações oculares ME não severa 
Síndrome de Sjögren secundária, Síndrome sicca 
ME severa 
Episclerite, Esclerite, Vasculite retiniana 

Manifestações 
hematológicas 

ME severa 
Síndrome Felty 

Manifestações renais ME severa 
Glomerulonefrite, Nefrite intersticial, Amiloidose secundária 

FONTE: Adaptado de PRETE, M. et al (2011). 

LEGENDA: Sistema nervoso central (SNC), Sistema nervoso periférico (SNP), Manifestações extra-
articulares da AR (ME). 

 

             Os nódulos reumatoides subcutâneos normalmente aparecem ao longo do 

curso da AR, com diâmetro maior que 5 milímetros e em áreas submetidas à pressão, 

como face extensora dos antebraços, dedos, occipício e calcanhar, afetando cerca de 

30% dos pacientes com AR. O fenômeno de Raynaud, com curso frequentemente 

benigno, acomete 5-17% dos pacientes e é caracterizado como um evento vascular 

trifásico de extremidades. (21).  

             As manifestações viscerais, que incluem as cardíacas, pulmonares, renais, 

oculares e neurológicas, podem comprometer a função do órgão e local afetados 

provocando pior prognóstico e risco de complicações. O envolvimento pulmonar 

ocorre em 5-10% dos pacientes com AR e o diagnóstico precoce deve ser feito com 

Tomografia computadorizada de alta resolução. As doenças cardíacas requerem 

diagnóstico precoce, durante a fase assintomática, sendo a mais comum a pericardite, 

que se sintomática, é encontrada em 1-4%. O envolvimento do sistema nervoso é raro 

e inclui neuropatias compressivas e vasculíticas, além de mielopatia devido à 

subluxação atlanto-axial. A síndrome Felty, apesar de acometer menos de 1% dos 
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pacientes, está associada à AR agressiva e a neutropenia se relaciona às infecções 

bacterianas com alta mortalidade. Os rins são raramente afetados pela AR, sendo a 

glomerulonefrite e a amiloidose secundária, manifestações descritas. (21).  

             As principais manifestações oculares extra-articulares da AR são, para o 

segmento anterior do olho, ceratoconjuntivite seca (ou olho seco), episclerite, esclerite 

anterior e ceratite ulcerativa periférica, e para o segmento posterior, esclerite posterior 

e vasculite retiniana. (7,22).  

             A episclerite é uma inflamação da episclera, localizada entre a conjuntiva 

bulbar e a esclera, que se evidencia por vasodilatação radial dos vasos superficiais 

da episclera localizando-se em um setor ou por todo o segmento anterior ocular. É 

uma condição benigna que habitualmente não progride para esclerite e não se 

manifesta com perda visual. Os sintomas incluem desconforto ocular e olho vermelho 

na coloração rosa salmão. É reportada em 0,17-3,7% dos pacientes com AR. (7,23). 

             A esclerite afeta 0,2-6,3% dos pacientes com AR enquanto que o diagnóstico 

de AR é encontrado em 10-19% dos pacientes com esclerite. É bilateral em 40-50% 

dos casos, com predominância no sexo feminino e se concentra na faixa etária de 30-

60 anos. Caracteriza-se por intensa dor ocular, que piora com o movimento da 

musculatura extrínseca dos olhos, e por olho vermelho com edema em esclera e 

vasodilatação, além de poder ser acompanhada de lacrimejamento, fotofobia e 

redução da acuidade visual. Quando a esclerite se manifesta, pode indicar mudança 

no padrão da AR, com progressão para vasculite sistêmica reumatoide e, se na forma 

necrotizante, relacionar-se com AR severa. (7,8,23).  

            A classificação é feita conforme a localização em relação à ora serrata, sendo 

anterior em 90% dos casos. A esclerite anterior pode ser subclassificada em difusa ou 

nodular, necrotizante ou não necrotizante, e com ou sem inflamação. Comumente 

acomete estruturas adjacentes como episclera, córnea e úvea. (7,8,23).  

             Perda visual pode ocorrer em cerca de 10% dos pacientes como resultado de 

complicações como catarata, glaucoma, uveíte e ceratite ulcerativa periférica. A forma 

necrotizante pode complicar com perfuração ocular. (7,23).  

             A relação entre AR severa e de longa duração com esclerite pode possuir 

alguma explicação no fato de a esclera apresentar uma matriz extracelular composta 
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por colágeno, elastina e proteoglicanos que se assemelha aos constituintes 

articulares. (23).  

             A ceratite ulcerativa periférica (CUP) pode surgir individualmente ou como 

complicação de uma esclerite. É bilateral em 40% dos casos e sua prevalência nos 

pacientes com AR é de cerca de 3%. Ocorre como um afinamento e ulceração da 

região marginal da córnea através da deposição de imunocomplexos, ativação do 

sistema complemento e influxo celular com consequente liberação de colagenases e 

outras proteases produzindo destruição da córnea. Clinicamente, há dor e 

vermelhidão ocular, fotofobia, lacrimejamento e perda visual e, ao exame 

oftalmológico, verifica-se ulceração corneana em formato de crescente. A CUP surge 

em pacientes com AR de longa progressão marcando gravidade da doença. (7,23). 

             A ceratoconjuntivite seca, ou olho seco, é a manifestação ocular mais 

frequente na AR, sendo detectada subjetivamente em 15-65% dos pacientes e 

objetivamente, através da diminuição do fluxo lacrimal, em 21-70,7%. Manifesta-se 

como sensação de queimação ocular, areia nos olhos, distúrbios visuais, hiperemia 

conjuntival, sensibilidade à luz e prurido ocular. Pode associar-se à ceratite 

filamentosa, úlceras corneanas e Síndrome de Sjogren. (7,23).  

             O olho seco, também chamado de síndrome do olho seco, pode ser resultado 

de hiposecreção lacrimal, identificada pelo teste de Schirmer e consequência do 

comprometimento das glândulas lacrimais principais, ou de hiperevaporação, que 

representa alteração lacrimal qualitativa e instabilidade lacrimal, decorrente de danos 

às glândulas lacrimais acessórias, glândulas de Meibomian ou na síntese de mucina. 

É detectada por meio do teste de disruptura do filme lacrimal (tear film breakup time). 

Os pacientes com AR podem apresentar, simultaneamente, as alterações descritas 

compondo uma doença mista. (7,8,23).  

             O teste de Schirmer I é realizado sem anestésicos oculares e mensura a 

produção lacrimal, através de uma fita de papel filtro posicionada na margem da 

pálpebra inferior entre o terço lateral e os dois terços mediais, com o paciente de olhos 

fechados. O teste tem duração de 5 minutos e valores menores ou iguais a 5,5 

milímetros são considerados anormais. O teste de Shirmer II possui a mesma 

metodologia descrita, mas é realizado com anestésicos oculares e mensura a 

produção lacrimal basal. (7,23).  
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             O teste de disruptura do filme lacrimal avalia a estabilidade do filme lacrimal 

por meio do tempo entre a última piscada e o aparecimento de disruptura lacrimal ou 

área seca na superfície da córnea. É feito sob a luz da lâmpada de fenda e com 

fluoresceína. Valores maiores ou iguais a 10 segundos são considerados normais 

enquanto os menores ou iguais a cinco segundos são considerados reduzidos. (7,23).  

             O teste de coloração da superfície ocular avalia células epiteliais 

desvitalizadas ou defeitos epiteliais e é feito usando corantes, como fluoresceína, 

lisamina verde ou Rosa bengala, que marcam a superfície ocular afetada por ceratites. 

(7,23).   

             A Síndrome de Sjögren secundária associada à AR apresenta maior 

frequência de sintomas oculares que orais. Em 1933, o oftalmologista Sjögren 

descreveu pacientes com queixas de secura ocular e oral e introduziu o termo 

ceratoconjuntivite seca, para descrever o olho seco presente nestes pacientes, 

diferenciando-o de xeroftalmia, descrita como olho seco causado por deficiência de 

vitamina A. Atualmente, os termos ceratoconjuntivite, olho seco, xeroftalmia, síndrome 

sicca e síndrome de Sjögren secundária são encontrados como descritores de 

acometimento ocular na AR. (24).  

             Os critérios classificatórios para Síndrome de Sjögren (SS) propostos em 

2012 consideram três itens para avaliação, sendo necessário dois deles para que o 

paciente seja considerado concordante. Os itens são: positividade para anti-SSA (Ro) 

e/ou anti-SSB (La) ou (FR positivo e titulações do anticorpo antinuclear ≥1:320), 

biópsia labial de glândula salivar com sialadenite focal linfocítica e, ceratoconjuntivite 

seca. Através destes critérios, percebe-se que é possível um paciente ser 

diagnosticado com SS sem a presença do componente ocular ou oral. No entanto, é 

frequente que a Síndrome de Sjögren seja abordada no contexto de outras doenças 

do tecido conjuntivo, como AR. (24, 25).  

             Em relação aos autoanticorpos da AR, estão presentes nos critérios 

classificatórios do ACR/EULAR de 2010, o FR e ACPA. O FR é um anticorpo, que 

pode ser do tipo imunoglobulina M (IgM), imunoglobulina G (IgG) ou imunoglobulina 

A (IgA), reagente contra a porção Fc da IgG. O FR pode ser encontrado em indivíduos 

saudáveis. O anticorpo contra proteínas citrulinadas, o ACPA, é direcionado contra as 

proteínas citrulinadas presentes na etiopatogenia da AR, sendo identificado através 
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de ensaios de segunda geração que detectam anticorpos contra peptídeos 

citrulinados cíclicos (anti-CCP2). Existem subtipos de ACPA que possuem como alvos 

antígenos citrulinados específicos, como a filagrina, fibrinogênio, fibronectina e 

vimentina. Estes anticorpos são, anticorpo anti-keratina (AKA), anticorpo anti-

fibrinogênio citrulinado (ACF), anticorpo anti-fibronectina citrulinada (Anti-Fn) e 

anticorpo anti-vimentina citrulinada (Anti-MCV). (26).   

             O anti-CCP possui maiores sensibilidade e especificidade que o FR IgM no 

diagnóstico da AR, sendo, para o anti-CCP, sensibilidade de aproximadamente 80% 

e especificidade maior que 98% e, para o FR IgM, sensibilidade e especificidade de 

45% e 96,7%, respectivamente. (26). 

 

4.4 TRATAMENTO E PROGNÓSTICO DA ARTRITE REUMATOIDE 
 

             O tratamento eficaz para a AR se inicia com o diagnóstico precoce, 

preferencialmente nos três meses iniciais de sintomatologia articular, e com uma 

terapêutica visando a remissão ou baixa atividade de doença. Para o cumprimento de 

tais objetivos, os critérios classificatórios definidos pelo ACR/EULAR de 2010 e as 

drogas modificadoras do curso da doença (DMARDs) são necessários. Agentes anti-

inflamatórios, como glicocorticoides e anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), são 

consideradas terapias adjuvantes temporárias para rapidamente controlar a 

inflamação e atividade de doença. No entanto, estes devem ser retirados após ser 

alcançada a remissão para diminuição dos potenciais efeitos adversos. (27).  

             As DMARDs são divididas em duas grandes classes: as convencionais e as 

biológicas. A primeira inclui medicamentos sintéticos usados no tratamento tradicional 

da AR, enquanto a segunda desenvolveu-se recentemente e apresenta-se em 

subclasses, sendo empregada nos quadros de maior gravidade e falha na resposta 

terapêutica com o tratamento convencional inicial. O Quadro 4 descreve as DMARDs 

recomendadas pelo guideline do ACR  2010 para o tratamento AR. (27,28,29).  
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QUADRO 4 - DMARDS E SEUS ALVOS TERAPÊUTICOS 

DMARDs Mecanismo de ação 
DMARDs convencionais 
Metotrexato Pouco conhecido; inibe a diidrofolato redutase 
Hidroxicloroquina Pouco conhecido. Diminui quimiotaxia e 

transformação de linfócitos T 
Sulfassalazina Desconhecido 
Leflunomide Imunomodulador 
DMARDs biológicos 
Inibidores do TNFα 
Infliximab Inibe os efeitos do TNFα por ser um anticorpo 

quimérico anti-TNFα 
Etanercept Inibe os efeitos do TNFα por ser uma proteína 

anti receptor do TNFα 
Adalimumab Inibe os efeitos do TNFα por ser um anticorpo 

humano anti-TNFα 
Golimumab Inibe os efeitos do TNFα por ser um anticorpo 

humano anti-TNFα 
Certolizumab Inibe os efeitos do TNFα por ser uma porção Fab 

de anticorpo monoclonal anti-TNFα 
Não inibidores do TNFα 
Abatacept Promove modulação de linfócitos T 
Rituximab Anticorpo monoclonal anti-CD20 de linfócitos B 
Tocilizumab Anticorpo monoclonal anti receptor de 

interleucina 6 
Novo agente sintético  
Tofacitinib Inibe as quinases Janus 1 e 3 (JAK-1 e JAK-3), 

tirosinas quinases não receptores 
FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: Fator de necrose tumoral α (TNFα), Drogas modificadoras do curso da doença (DMARDs), 
quinases Janus 1 e 3 (JAK-1 e JAK-3). 

 

             Devido ao grande número de terapias disponíveis, às diferentes vias de 

administração, aos diferentes custos e às diferentes combinações entre  

medicamentos, o ACR desenvolveu um manual, sumarizando as evidências 

disponíveis para fornecer informações para as etapas do tratamento a médicos e 

pacientes. Este manual divide a conduta a depender da duração da AR, atividade de 

doença e uso prévio de DMARDs. Como orientação inicial, os pacientes com doença 

recente (sintomas com duração menor de seis meses), AR estabelecida (sintomas 

durando seis meses ou mais), ou ainda pacientes que se enquadram nos critérios 

classificatórios do ARA 1987, devem iniciar o tratamento com monoterapia de uma 

DMARD convencional, sendo o metotrexato a mais frequentemente indicada, tendo-

se como pré-requisito a ausência de uso prévio de DMARDs. O metotrexato é a 

preferência em relação às demais monoterapias com DMARDs convencionais devido 
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ao início de ação mais precoce, melhor tolerância à longo prazo, disponibilidade, 

acessibilidade e eficácia comparável aos demais. (27,30).  

             A partir desta conduta, os pacientes devem ser acompanhados quanto à 

atividade de doença, para que seja verificada a necessidade de acrescentar outras 

DMARDs convencionais ou DMARDs biológicas ao tratamento. Todas as decisões 

devem ser feitas em uma relação médico-paciente, considerando-se benefícios e 

possíveis riscos. A Figura 3 sintetiza os passos principais no tratamento dos 

pacientes, sendo que as demais informações referentes aos medicamentos e 

acompanhamentos fogem do escopo desta Revisão de Literatura e estão 

disponibilizadas no manual do ACR de 2015 referenciado ao final deste trabalho. (30).  
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FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS GERAIS DO TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE 
CONFORME ACR 2015 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de SINGH, J. A. et al (2015). 

NOTA: * AR recente ou estabelecida se refere à duração da doença e não ao tempo de diagnóstico. ° 
Atividade de doença mensurada por escalas validadas, conforme descrição disponível em SINGH, J. 
A. et al. 2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. 
Arthritis Care Research, 2015.   

LEGENDA: Artrite reumatoide (AR), Droga modificadora do curso da doença (DMARD), Fator de 
necrose tumoral α (TNFα), Metotrexato (MTX), American College of Rheumatology (ACR).  

              

             O tratamento das manifestações extra-articulares da AR é limitado e a 

evidência para definição das terapias ainda não está plenamente desenvolvida. No 

entanto, o tratamento precoce e otimizado da AR provavelmente reduz a gravidade 

dos desfechos das ME, visto que estas se relacionam com atividade e gravidade da 

AR. (21). O Quadro 5 sintetiza as principais terapêuticas em algumas ME. 
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QUADRO 5 - TRATAMENTO DE ALGUMAS MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES DA ARTRITE 
REUMATOIDE 

Manifestação extra-articular da AR Tratamento 
Manifestações cutâneas 
Nódulos reumatoides Usualmente não necessitam tratamento, exceto 

se ulceração ou compressão de nervos ou 
estruturas articulares.  

Fenômeno de Raynauld Antagonistas diidropiridínicos do canal de cálcio; 
drogas vasoativas 

Manifestações pulmonares 
Fibrose pulmonar Esteroides sistêmicos; Ciclofosfamida 
Manifestações cardíacas 
Derrame pericárdico Esteroides; Anti-inflamatórios não esteroidais; 

Ciclofosfamida 
Manifestações em SNC 
Vasculite cerebral Metilprednisolona; Ciclofosfamida 

FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: Artrite reumatoide (AR), sistema nervoso central (SNC). 

 

             As manifestações oculares da AR requerem tratamento específico de acordo 

com a condição ocular. Ressalta-se que o tratamento com colírio de corticoide, usado 

para algumas das condições listadas abaixo, pode apresentar como evento adverso, 

aumento da pressão intraocular que deve ser prontamente avaliada e tratada 

evitando-se outros danos visuais. (23).   

             A episclerite pode ter resolução espontânea, no entanto, tratamento com 

colírio de corticoide favorece alívio sintomatológico. A esclerite necessita de 

tratamento sistêmico, sendo o tratamento oral com anti-inflamatórios não esteroidais 

(AINEs) usado em casos de esclerite nodular anterior. A principal linha de tratamento, 

para a esclerite na AR engloba corticoides sistêmicos, sendo a resposta terapêutica 

dependente do tipo de esclerite. Observa-se melhor taxa de resposta na esclerite 

posterior do que na forma nodular anterior. Além do tratamento com corticoides 

sistêmicos, 26-38% dos pacientes requerem adição de drogas imunossupressoras, 

que podem ser prescritas em conjunto ao tratamento com corticoide, ou em outras 

situações, como para diminuir a dose necessária de corticoide, bem como nos casos 

de resistência ou dependência aos corticoides. O uso de medicamentos biológicos na 

esclerite ainda não está plenamente consolidado e os estudos descrevem o uso de 

infliximab, rituximab e etanercept, apresentando resultados favoráveis e/ou 

desfavoráveis à terapia. Como generalização, a utilização de biológicos é restrita aos 

pacientes com falência ao uso de, pelo menos, uma linha de imunossupressores. (23).  
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             O tratamento do olho seco é dependente da severidade da queixa ocular, 

consistindo em medidas não farmacológicas, farmacológicas e até cirúrgicas. A 

melhor terapêutica depende da preferência e tolerabilidade do paciente. É importante 

remover exposições que agravam os sintomas, como contato com fumaça de cigarro, 

poluição ou locais de atmosfera com pouca umidade, bem como limitar o tempo de 

leitura e uso de computadores. Medicamentos como anti-histamínicos e 

antidepressivos não são recomendados. Os lubrificantes oculares são importantes 

para alívio das queixas oculares e evitar trauma biomecânico na superfície ocular. No 

entanto, como não possuem a mesma composição da lágrima, frequentemente não 

produzem resposta totalmente satisfatória. Assim, o uso de corticoides tópicos auxilia 

no combate ao componente inflamatório ocular. A ciclosporina A tópica e tetraciclinas 

orais também contribuem com o tratamento. O uso de específicas lentes de contato 

pode apresentar riscos corneanos. Intervenções cirúrgicas são reservadas aos casos 

severos. (7).  

             O tratamento inicial da ceratite ulcerativa periférica (CUP) é pautado na 

combinação de corticoide sistêmico e ciclofosfamida e, se existe risco iminente de 

perfuração corneana, o corticoide deve ser administrado por via intravenosa e em 

bolus. Outros medicamentos que podem ser usados incluem: metotrexato, 

azatioprina, infliximab e rituximab. (23). 

             Os fatores descritos relacionados à maior mortalidade na AR são: marcadores 

de atividade inflamatória, como proteína C reativa e velocidade de 

hemossedimentação das hemácias, atividade de doença medida pelo escore de 

atividade de doença DAS28, dano articular radiográfico, baixa densidade mineral 

óssea, presença de FR ou anti-CCP, fatores genéticos, manifestações extra-

articulares e coexistência de outras doenças autoimunes. (31).  

             Das comorbidades relacionadas à maior mortalidade na AR, as doenças 

cardiovasculares são as mais representativas. Estas podem não ser prontamente 

diagnosticadas e tratadas, contribuindo para o aumento da taxa de óbitos. (31).  

            Em relação à mortalidade geral, a AR diminui a expectativa de vida em 3 a 10 

anos na população geral. (30). As manifestações extra-articulares elevam a 

mortalidade neste grupo de pacientes cerca de quatro vezes em relação ao grupo dos 

portadores de AR sem ME. (5). Outro fator proposto  como contribuinte à mortalidade 
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da AR corresponde ao envelhecimento acelerado do sistema imune, através de 

senescência imune prematura, caracterizada por apoptose excessiva de linfócitos T. 

Um modelo matemático proposto para explicar a senescência prematura sugeriu que 

pacientes AR soropositivos apresentariam envelhecimento acelerado do sistema 

imune durante o curso da doença afetando os demais órgãos e sistemas, tornando-

os mais susceptíveis às complicações infecciosas em órgãos vitais. (31).  

 

4.5 PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS 
 

             A Medicina Baseada em Evidências (MBE) surgiu como modalidade de auxílio 

na tomada de decisões médicas tendo como fundamento os dados científicos 

objetivos disponíveis. A Revisão Sistemática (RS) representa uma forma recente de 

pesquisa e visa coletar e sintetizar os dados existentes em estudos para obter um 

efeito final geral. Dentro MBE, a RS se constitui em ferramenta de alto nível de 

qualidade e reprodutibilidade, sendo usada para a confecção de literatura para a 

conduta clínica médica. (32,33,34,35). A Figura 4 ilustra a hierarquia existente entre 

os diferentes desenhos de estudos existentes, revelando a importância da RS como 

recurso para a pesquisa científica. Nesta pirâmide, a evidência científica se encontra 

graduada em níveis de um a cinco, sendo o topo da pirâmide representado pela maior 

qualidade em evidência e sendo cada desenho de estudo classificado no seu 

respectivo nível de evidência conforme sua finalidade, como exemplo, estudos que 

avaliam etiologia e dano e os que avaliam prognóstico. (32,33,34,35).  
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FIGURA 4 - HIERARQUIA EM EVIDÊNCIA ENTRE OS ESTUDOS 

 

FONTE: Adaptado de Centre for Evidence-Based Medicine, 2009. 

LEGENDA: Revisão sistemática (RS), Ensaios clínicos randomizados (ECR), maior (>). 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 
 

            Com o intuito de atender aos objetivos desta pesquisa, a ferramenta escolhida 

foi a revisão sistemática da literatura disponível no assunto. Nesta pesquisa, a RS foi 

usada para sintetizar de forma objetiva, confiável e com o mínimo de vieses possíveis, 

os dados existentes na literatura sobre as manifestações oculares da AR e sua relação 

com os anticorpos descritos. Para tal, foram definidas as etapas metodológicas, 

seguindo o preconizado no Manual online para Revisões Sistemáticas de 

Intervenções da Colaboração Cochrane e o Preferred Reporting Itens for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). (32,34). 

 

5.1 DEFINIÇÃO DA PERGUNTA CLÍNICA NO FORMATO PICOS 
 

             A Colaboração Cochrane definiu um acrônimo para a elaboração das 

perguntas clínicas. O “P” se refere à população a ser estudada, “I” como intervenção 

que será avaliada frente a um comparador “C”, visando identificar o desfecho ou 

outcome (do inglês) “O” e “S” para identificar os desenhos de estudo. (32,35).  

             Nesta pesquisa não houve análise de uma intervenção logo, o acrônimo foi 

adaptado aos objetivos do projeto, como segue: “P” para pacientes diagnosticados 

com AR segundo critérios do ACR, “I” para positividade do FR e/ou anti-CCP, “C” para 

negatividade do FR e anti-CCP, “O” para manifestações oculares extra-articulares da 

AR e “S” para os estudos incluídos na busca, no caso estudos observacionais (coorte, 

caso controle, transversal, relato e série de casos) e os estudos de intervenção 

(avaliação diagnóstica ou terapêutica), conforme Quadro 6. (32,35). 
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QUADRO 6 - PICOS 

P Pacientes com diagnóstico de AR 
I Positividade do FR e/ou anti-CCP 
C Negatividade do FR e anti-CCP 
O Manifestações oculares da AR 
S Estudos observacionais  (coorte, caso-controle, transversal) e de intervenção 

FONTE:  O autor (2017). 

LEGENDA: Fator reumatoide (FR), anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP), Artrite 
Reumatoide (AR). 

 

5.2 BUSCA E SELEÇÃO DOS ESTUDOS  
 

             Visando conduzir uma busca abrangente, foram definidas quatro bases de 

dados eletrônicas, a saber, Pubmed, Scopus, Web of Science e Scielo. (36,37,38,39). 

As estratégias de busca, adaptadas para cada base consultada, incluíram termos 

controlados (termos MeSH) e palavras de texto livre que foram combinados por meio 

dos operadores booleanos “OR” e “AND” (Apêndice 1). A busca inicial foi realizada 

em março de 2017 e sua atualização em janeiro de 2018. O período de abrangência 

nas buscas englobou o ponto temporal de início de cada base de dados, conforme 

acesso disponibilizado pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) via Portal de Periódicos da CAPES/Ministério da Educação (MEC), 

até 28/01/2018. Todos os estudos desde a fase inicial desta pesquisa foram 

armazenados no software Endnote X8 student (CLARIVATE ANALYTICS, Serial 

Number: 3151802521 e Product Key: L899B-8N8FJ-SX9JW-BEQ58-U9HCD) para as 

etapas seguintes. (40).  

             A partir de um total de estudos encontrados nas bases selecionadas, 

procedeu-se à retirada de duplicatas. A seguir, foi iniciado o processo de triagem e a 

partir da fase inicial até a seleção final dos estudos incluídos, esta RS foi realizada por 

dois revisores independentes e com cegamento e as discordâncias foram 

solucionadas através de consenso entre os pesquisadores, segundo as normas da 

Colaboração Cochrane. (32). A fase inicial da triagem incluiu a leitura de títulos e 

resumos com aplicação dos critérios de inclusão e exclusão descritos detalhadamente 

no tópico seguinte. A partir dos estudos obtidos foi executada a leitura na íntegra dos 

mesmos. Após a reaplicação dos critérios de inclusão e exclusão obteve-se o número 

final de estudos incluídos nesta RS. Foi ainda realizada busca manual por meio de 
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consulta às referências bibliográficas encontradas em cada estudo incluído nesta 

revisão sistemática. 

           Na sequência foi realizada a extração, coleta e análise dos resultados obtidos, 

com aplicação de instrumentos de avaliação de qualidade metodológica e risco de 

viés dos estudos incluídos. A Figura 5 ilustra o resumo de cada etapa.  

 

FIGURA 5 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS OPERACIONAIS DA PESQUISA 

 

 

FONTE: Adaptado de MOHER, D. et al (2009). 

NOTA: * etapa realizada por dupla de revisores independentes e com cegamento. 

LEGENDA: Artrite Reumatoide (AR), Fator reumatoide (FR), anticorpo contra peptídeos citrulinados 
cíclicos (anti-CCP).  
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5.2.1 Critérios de inclusão e exclusão dos estudos 
 

             Os critérios de inclusão e exclusão para a triagem dos estudos por leitura de 

título e resumo e para a etapa de leitura na íntegra estão descritos nos Quadros 7 e 

8. 

 

QUADRO 7 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

Critérios de inclusão 
Pacientes diagnosticados com AR (idade superior a 16 anos) através de critérios do ACR 1987 ou 
2010, em qualquer estágio de doença, sob uso de qualquer terapia medicamentosa 
Positividade ou negatividade para anti-CCP e/ou FR, com a descrição de tais autoanticorpos 
Manifestações oculares da AR 
Estudos exclusivamente em humanos 
Estudos de coorte, caso-controle, transversal e de intervenção diagnóstica e terapêutica 
Estudos redigidos em português, inglês ou espanhol 

FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: Artrite Reumatoide (AR), American College of Rheumatology (ACR), Fator reumatoide 
(FR), Anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP).  

 

QUADRO 8 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Critérios de exclusão 
Pacientes diagnosticados com outras doenças reumatológicas, como Artrite Reumatoide Juvenil 
(idade inferior a 16 anos), Síndrome de Sjögren primária 
Pacientes diagnosticados com outras doenças ou comorbidades que podem apresentar 
comprometimento ocular 
Doenças oculares resultantes do uso de medicamentos 
Ausência de descrição das características qualitativas e/ou quantitativas do FR e/ou anti-CCP 
Ausência de descrição da metodologia e valores de corte para mensuração de positividade, 
negatividade e valores do FR e anti-CCP 
Ausência de descrição das manifestações oculares da AR 
Ausência de descrição de relação entre as manifestações oculares e positividade/negatividade ou 
valores para FR e/ou anti-CCP 
Manifestações extra-articulares não oculares da AR 
Revisões narrativas ou sistemáticas, capítulos de livros, relato, séries de casos ou seminários 
(workshop) 
Artigos redigidos em línguas excetuando-se português, inglês e espanhol 

FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: Artrite Reumatoide (AR), American College of Rheumatology (ACR), Fator reumatoide 
(FR), Anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP).  

 

              Não foram estabelecidas restrições quanto ao ano de publicação dos artigos 

durante a fase de busca inicial. A única restrição realizada foi quanto à língua, de 
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modo que foram incluídos na etapa de leitura na íntegra somente estudos redigidos 

em inglês, espanhol e português. 

 

5.3 COLETA E SÍNTESE DOS DADOS  
 

             A partir dos artigos incluídos prosseguiu-se à extração e síntese dos dados 

fornecidos pelos estudos. Os dados foram organizados em tabelas e gráficos, usando 

o software Microsoft Office 2016. As tabelas elaboradas no Microsoft Word para 

armazenar os dados dos estudos incluídos contemplaram as seguintes informações: 

primeiro autor, ano de publicação, população estudada (número de participantes da 

pesquisa, critério diagnóstico usado para AR, idade mínima para inclusão dos 

participantes, tempo de duração de doença para inclusão na pesquisa), desenho de 

estudo, tempo de inclusão dos participantes, local do estudo, aprovação por Comitê 

de Ética e Termo de Consentimento, metodologia de mensuração dos autoanticorpos 

FR e anti-CCP, descrição das manifestações oculares da AR e os respectivos critérios 

diagnósticos usados, número de participantes com e sem manifestações extra-

articulares da AR, assim como as características demográficas e clínicas (proporção 

de homens e mulheres, idade na inclusão da pesquisa, duração da AR e idade ao 

diagnóstico da AR) e laboratoriais (proporção de participantes com positividade, 

negatividade e valores do anti-CCP e FR) de cada grupo, a prevalência das 

manifestações oculares da AR em grupo com e sem ME, além da positividade, 

negatividade e valores dos autoanticorpos nos grupos com e sem manifestações 

oculares e as descrições estatísticas usadas pelos autores dos estudos incluídos.  

              

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  
 

             Os dados extraídos dos estudos incluídos foram expostos na forma de 

número e proporção para as variáveis nominais e média e desvio-padrão ou mediana 

e intervalo interquartil para as variáveis quantitativas. Posteriormente, foram 

realizadas duas formas de análise estatística dos estudos. A primeira foi dos dados 

de acurácia do anti-CCP e FR (sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, 

valor preditivo negativo e razão de verossimilhança positiva) em suas capacidades de 
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predizerem presença de manifestações oculares da AR. A segunda compreendeu a 

realização de meta-análise da associação entre os autoanticorpos anti-CCP e FR e o 

desenvolvimento de síndrome de Sjögren secundária.  

             Na primeira análise, além do cálculo dos dados de acurácia, foram 

apresentados os respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%). A razão de 

verossimilhança positiva (RV +) é interpretada da seguinte maneira: quando o exame 

é positivo e a RV+ encontra-se acima de 6,0, o teste positivo demonstra algum valor 

na capacidade de indicar a presença do desfecho analisado; acima de 10,0 

praticamente confirma a presença do desfecho; enquanto que próximo de 1,0 

demonstra incapacidade de apontar a presença do desfecho (41). Estas avaliações 

estatísticas foram realizadas usando o programa BioEstat 5.3 (INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ, software gratuito). (42). 

             Para a meta-análise foi escolhido o método de Mantel-Haenszel por se tratar 

de uma análise de desfecho dicotômico e devido ao pequeno tamanho amostral dos 

dois estudos incluídos (Gonzalez-Lopez, L. et al e Silva, A. F. da et al). Como medida 

de associação foi escolhido o risk ratio (RR), uma medida de efeito relativa de melhor 

entendimento e aplicação dos resultados na prática clínica que o odd ratio. Foi 

aplicado o modelo de efeito randômico devido a heterogeneidade clínica e 

metodológica identificada nos estudos incluídos. Assim, este modelo considera as 

diferenças entre os resultados dos estudos não apenas consequência do acaso e sim 

também da heterogeneidade. A partir do teste do chi quadrado foi quantificada a 

inconsistência pelo teste I2, com o objetivo de descrever a porcentagem de 

variabilidade na medida de efeito resultado da heterogeneidade. (32). Esta análise 

estatística foi realizada com o uso do software gratuito Review Manager 5 (THE 

COCHRANE COLLABORATION, 2014). (43). 

 

5.5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA E RISCO DE VIÉS DOS 
ESTUDOS INCLUÍDOS 
 

             O Manual online da Colaboração Cochrane preconiza a avaliação da 

qualidade dos estudos de intervenção incluídos em uma RS. Como nesta pesquisa os 

estudos incluídos foram observacionais, a avaliação está baseada nas características 
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metodológicas descritas pelos autores, conforme o preconizado pelo checklist para 

avalição de estudos transversais analíticos de Joanna Briggs Institute. (32,44).  

             O checklist para avaliação de estudos transversais analíticos de Joanna 

Briggs Institute considera oito critérios de avaliação metodológica que englobam 

critérios de inclusão e exclusão dos participantes do estudo, critérios para mensuração 

da exposição avaliada, identificação e estratégias de manejo de fatores de confusão, 

mensuração de desfechos e análises estatísticas usadas. Para cada item, as 

respostas possíveis são sim, não, pouco claras ou não aplicáveis. (44). A escala está 

disponibilizada na íntegra e na versão original no Anexo 1.  
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6 RESULTADOS 
 

             A partir da etapa inicial, a busca nas bases de dados, foram encontrados 514 

artigos no Pubmed, 1.230 no Scopus, 230 no Web of Science e 11 no Scielo, 

totalizando 1985 artigos. Na etapa seguinte, a retirada de duplicatas, foram excluídas 

940 duplicatas restando 1045 artigos para a primeira triagem. Na etapa 3, primeira 

triagem, feita a partir da leitura de título e resumo dos artigos, 992 foram excluídos 

conforme os critérios de exclusão em anexo, e 53 foram selecionados para leitura na 

íntegra do estudo. Na etapa 4, seleção dos estudos para inclusão na pesquisa, 4 

artigos preencheram os critérios de inclusão e 49 foram excluídos. As justificativas 

para exclusão foram: 5 artigos excluídos por serem revisões, relatos de caso, série de 

casos ou seminários (workshop); 4 por terem incluído pacientes com comorbidades 

que podem ser fatores de confusão; 4 por não relacionarem as ME com a positividade, 

negatividade ou valores dos autoanticorpos; 3 por não descreverem as manifestações 

oculares da AR; 16 por não relacionarem as manifestações oculares da AR com a 

positividade, negatividade ou valores dos autoanticorpos; 7 por estarem redigido em 

línguas exceto português, inglês e espanhol; 8 por conterem incompatibilidades 

metodológicas que impossibilitaram a análise, como a falta de descrição da 

metodologia e valores de corte usados para mensuração dos anticorpos ou pacientes 

incluídos por critérios que não os do ACR 2010 ou 1987; 2 por não terem sido 

encontrados os textos completos (Apêndice 2). A busca manual por citação foi 

realizada com os 4 artigos incluídos, mas não foi encontrado estudo adicional que 

preenchesse os critérios de inclusão. (5,45,46,47). A Figura 6 descreve tais etapas. 
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FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS OPERACIONAIS DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS 
INCLUÍDOS 

 
FONTE: Adaptado de MOHER, D. et al (2009). 

LEGENDA: Número de artigos (n), revisão sistemática (RS), meta-análises (MA). 

 

             Os artigos incluídos estudaram amostras de pacientes com AR de diferentes 

grupos populacionais. Apenas dois dos estudos evidenciou claramente o local da 

pesquisa: Alexiou et al (2008) e Silva et al (2006). Os pacientes foram incluídos, 

majoritariamente, conforme critérios classificatórios do ACR 1987 e idade, sendo que, 

para um estudo, Gonzalez-Lopez et al (2014) foram descritos critérios de exclusão. 

Além do número de pacientes incluídos em cada estudo, Salinas et al (2013), 

Gonzalez-Lopez et al (2014) e Silva et al (2006) descreveram a aprovação por 

Comitês de Ética e por Termos de consentimento. As características dos participantes 

incluídos, local e desenho dos quatro estudos estão descritas nas Tabelas 2 e 3. 

(5,45,46,47).  
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TABELA 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Primeiro autor 
(ano de 
publicação) 

População estudada Local do estudo Desenho de 
estudo 

Alexiou, I. 
(2008) 

220 pacientes 
gregos com AR 

NR Retrospectivo* 

Salinas, M. J. H. 
(2013) 

148 pacientes com 
AR  

NR Transversal 

Gonzalez-
Lopez, L. (2014) 

225 pacientes 
mexicanos Mestizo 
com AR 

Centro de atendimento 
do Departamento de 
Medicina Interna e 
Reumatologia do 
Hospital Geral 
Regional, Guadalajara, 
México 

Transversal 

Silva, A. F. da 
(2006) 

100 pacientes com 
AR 

Ambulatório de 
Reumatologia do 
Hospital Presidente 
Dutra da Universidade 
Federal do Maranhão 

Transversal° 

FONTE: O autor (2018). 

NOTA: Não reportado pelos autores dos estudos incluídos (NR). *Alexiou, I. et al intitulam seu estudo 
como retrospectivo, não sendo reportadas outras definições. De acordo com a descrição metodológica 
fornecida pelos autores, este foi classificado como um estudo transversal. °Silva, A. F. da et al não 
reportam a definição do desenho de estudo. Conforme descrição metodológica fornecida pelos autores 
e baseada na análise feita pela mestre Letícia Leonart, este foi classificado como um estudo 
transversal.  

LEGENDA: Artrite reumatoide (AR). 
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TABELA 3 - CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES INCLUÍDOS NOS ESTUDOS 

Primeiro autor (ano 
de publicação) 

Inclusão dos pacientes Aprovação de Comitê 
de Ética/ Termo de 
Consentimento Critérios Tempo 

Alexiou, I. (2008) NR NR NR/NR 
Salinas, M. J. H. 
(2013) 

ACR 1987, > 18 
anos e > 6 meses 
de doença 

Março 2010 a janeiro 
2011 

Comitê de Ética e 
Investigação interna do 
Hospital Privado de 
Córdoba/ Sim 

Gonzalez-Lopez, L. 
(2014) 

ACR 1987, ≥ 18 
anos 

NR Comitê de Ética e 
Pesquisa do Hospital 
em Guadalajara, 
México/ Sim 

Silva, A. F. da (2006) ACR 1987 Novembro de 2002 a 
junho de 2004 

Comitê de Ética para 
Pesquisa em Seres 
Humanos do Hospital 
Presidente Dutra da 
Universidade Federal 
do Maranhão/ Sim  

FONTE: O autor (2018). 

NOTA: Não reportado pelos autores dos estudos incluídos (NR).  

LEGENDA: American College of Rheumatology (ACR), maior (>), maior ou igual (≥). 

 

             Três artigos incluídos abordaram a relação entre parâmetros clínicos e 

laboratoriais entre os pacientes com e sem manifestações extra-articulares da AR 

(ME). O estudo de Silva et al (2006) não dividiu os pacientes da pesquisa em grupo 

com e sem manifestações extra-articulares, ao invés, realizou análise para todos os 

pacientes e separou um grupo com Síndrome de Sjögren e outro com nódulos 

subcutâneos (5,45,46,47). 

             A avaliação laboratorial foi pautada na mensuração de autoanticorpos e 

seguiu metodologia explícita, conforme tabela 4. (5,45,46,47). 
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TABELA 4 - METODOLOGIA DE MENSURAÇÃO DOS AUTOANTICORPOS 

Primeiro autor (ano de publicação) Mensuração dos autoanticorpos 
Alexiou, I. (2008) IgM FR por imunonefelometria (Dade-

Behring®). Valor de corte de 15 IU/ml 
Anti-CCP2 (ELISA CCP2 kit Quanta Lite IgG 
kit, Inova®). Valor de corte de 20 IU/ml 

Salinas, M. J. H. (2013) FR por imunoturbidimetria. Positivo > 14 UI. 
Fabricante NR 
ACCP (ELISA Quanta Lite II Inova 
diagnostics, Inc, San Diego, CA, USA®). 
Negativo <20 UI, positivo fraco 20-39 UI, 
positivo moderado 40-59 UI e positivo forte 
>60 UI. 

Gonzalez-Lopez, L. (2014) FR por nefelometria (Dade-Behring, DE®). 
Positivo >20 IU/ml. 
Anti-CCP (ELISA, DIASTAT, Axis-Shield 
Diagnostics Limited, UK®). Positivo ≥ 5 IU/ml 

Silva, A. F. da (2006) IgM FR por imunoturbidimetria (kit 
Spinreact®). Positivo > 20 UI/ml 
Anti-CCP (ELISA Immunoscan RA, 
EuroDiagnostica®). Negativo ≤ 25 
unidades/ml 

FONTE: O autor (2017). 

NOTA: Não reportado pelos autores dos estudos incluídos (NR). 

LEGENDA: Fator reumatoide (FR), anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP, ACCP, 
anti-CCP2), imunoglobulina M (IgM), imunoglobulina G (IgG), unidades internacionais (UI ou IU), 
mililitros (ml), maior ou igual (≥), maior (>), menor (<), igual ou menor (≤).  

 

            Em se tratando do FR e anti-CCP, observa-se que os valores de corte, a partir 

dos quais os testes foram considerados positivo, assumiram valores diferentes entre 

os estudos, assim como a técnica de mensuração também não se mostrou uniforme. 

Três artigos, Alexiou et al (2008), Salinas et al (2013) e Gonzalez-Lopez et al (2014), 

listaram as ME avaliadas, sendo que, no estudo de Gonzalez-Lopez et al (2014), elas 

foram também definidas conforme um protocolo. O estudo de Silva et al (2006) não 

apresentou com igual especificidade as ME avaliadas, no entanto as mencionou no 

texto e em tabelas (5,45,46,47). 

             Os estudos incluídos contemplaram as seguintes ME: nódulos reumatoides, 

serosites (derrame pleural e pericárdico), fibrose pulmonar, síndrome Felty, esclerite, 

episclerite, síndrome sicca, fenômeno de Raynaud, vasculite e neuropatia não 

compressiva (Alexiou et al (2008); pericardite (com ou sem derrame), cardiopatia 

isquêmica, valvopatia, arritmias cardíacas, nódulos reumatoides subcutâneos (e em 

outros órgãos), vasculite cutânea (ou em outros órgãos), pleurite (com ou sem 

derrame), fibrose pulmonar, bronquiolite obliterante, neuropatia periférica não 
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compressiva, subluxação atlanto-axial, ceratoconjuntivite, xeroftalmia, esclerite, 

episclerite, vasculite retiniana, uveite, síndrome sicca, xerostomia, hepatite, anemia, 

síndrome Felty, glomerulonefrite, amiloidose e miosite (Salinas et al (2013); 

pericardite, pleurite, síndrome Felty, vasculite cutânea, neuropatia, esclerite, 

episclerite, uveíte, vasculite retiniana, ceratoconjuntivite seca, glomerulonefrite, 

vasculite em outros órgãos, amiloidose, xerostomia, síndrome de Sjögren secundária, 

bronquiolite obliterante, pneumonia organizada, fibrose pulmonar, doença pulmonar 

intersticial, mielopatia cervical, nódulos reumatoides subcutâneos e anemia crônica 

(Gonzalez-Lopez et al (2014); síndrome de Sjögren e nódulos subcutâneos (Silva et 

al, 2006). (5,45,46,47). 

             O Quadro 9 lista as manifestações oculares da AR avaliadas em cada artigo, 

bem como as suas definições quando referidas. Do conjunto das manifestações 

estudadas, percebe-se predominância por doenças do segmento anterior do olho, 

sendo as do segmento posterior representadas pela vasculite retiniana. Três dos 

estudos, Alexiou et al (2008), Salinas et al (2013) e Gonzalez-Lopez et al (2014) 

avaliaram a presença de episclerite e esclerite, sendo a Síndrome de Sjögren 

secundária abordada em Gonzalez-Lopez et al (2014) e Silva et al (2006), enquanto 

Alexiou et al (2008) e Salinas et al (2013) identificaram síndrome sicca. (5,45,46,47). 
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QUADRO 9 - MANIFESTAÇÕES OCULARES DA ARTRITE REUMATOIDE 

Primeiro autor (ano de 
publicação) 

Manifestações oculares Definições 

Alexiou, I. (2008) Esclerite NR 
Episclerite 
Síndrome sicca 

Salinas, M. J. H. (2013) Ceratoconjuntivite NR 
 Xeroftalmia 

Esclerite 
Episclerite  
Uveíte 
Vasculite retiniana 
Síndrome sicca Xeroftalmia e xerostomia 

Gonzalez-Lopez, L. (2014) Esclerite Identificado por um 
oftalmologista e, se 
necessário, biópsia 

Episclerite 
Uveite 
Vasculite retiniana 
Ceratoconjuntivite seca Diagnosticado se: teste de 

Rosa-bengala positivo e teste 
de Schirmer positivo (<5 
mm/5 minutos) 

Síndrome de Sjögren 
secundária 

Diagnosticado se no mínimo 
2 dos seguintes: 
ceratoconjuntivite seca, 
xerostomia, positividade para 
anti-Ro ou anti-La, infiltrado 
linfocítico em biópsia de 
glândula salivar menor 

Silva, A. F. da (2006) Síndrome de Sjögren  NR 
FONTE: O autor (2018). 

NOTA: Não reportado pelos autores dos estudos incluídos (NR).  

LEGENDA: menor (<), milímetros (mm), manifestações oculares da Artrite Reumatoide (MO).  

 

             No que se refere à proporção de manifestações oculares da AR em relação 

às ME totais, observa-se que aquelas correspondem a aproximadamente 50% das 

ME, em cada estudo incluído. No estudo de Silva et al (2006), identificou-se 58,28% 

de síndrome de Sjögren, em Alexiou et al (2008), a síndrome sicca representou 55,8% 

das ME, em Gonzalez-Lopez et al (2014), houve 61% de síndrome de Sjögren 

secundária e em Salinas et al (2013), 47,2% de síndrome sicca e 2,5% de episclerite. 

(5,45,46,47). 

             Os autores de três dos artigos incluídos, Alexiou et al (2008), Salinas et al 

(2013) e Gonzalez-Lopez et al (2014) compararam características demográficas, 

clínicas e laboratoriais dos grupos com ME e sem ME. Para algumas variáveis existem 

a descrição do teste estatístico utilizado e o valor de p para significância estatística. A 

população de pacientes com AR de cada estudo se encontra dividida em grupo com 
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e sem ME. Para ambos os subgrupos, a idade dos pacientes incluídos se concentrou 

entre a sexta e sétima década de vida, assim como se verificou predominância do 

sexo feminino. Em Salinas et al (2013) 74,32% dos pacientes eram mulheres e em 

Gonzalez-Lopez et al (2014) a porcentagem é de 92%, sendo 95,79% no grupo com 

ME e 89,23% no grupo sem ME. Quanto à duração da AR, ao momento de cada 

estudo, observou-se tempo aproximado de 10 anos, nos grupos com e sem ME. 

(5,45,46). Os dados na íntegra se encontram na Tabela 5 e no Gráfico 1. 

 

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS DOS PACIENTES COM E SEM 
MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES DA ARTRITE REUMATOIDE 

Primeiro autor (ano 
de publicação) 

Características clínicas Com ME Sem ME 

Alexiou, I. (2008) População, n (%) 95 (43,18) 125 (56,82) 
Mulher, n (%) NR NR 
Idade (anos, média ± DP) 62,07 ± 12,4 60,8 ± 13,5 
Idade ao diagnóstico da 
AR 

NR NR 

Duração da AR (anos, 
média ± DP) 

11,6 ± 9,1 11,6 ± 10 

Salinas, M. J. H. 
(2013) 

População, n (%) 74 (50) 74 (50) 
Mulher, n (%) 55 (74,32) 55 (74,32) 
Idade (anos, média ± DP) 59,4 ± 12,1 59,5 ± 13,3 
Idade ao diagnóstico de 
AR (anos, média ± DP) 

47 ± 12,3* 54,3 ± 14,5* 

Duração da AR 
(anos, média ± DP) 

12,4 ± 9,8* 5,9 ± 7* 

Gonzalez-Lopez, L. 
(2014) 

População, n (%) 95 (42,22) 130 (57,78) 
Mulher, n (%) 91** (95,79) 116** (89,23) 
Idade (anos, média ± DP) 54,82 ± 10,62* 50,75 ± 10,92* 
Idade ao diagnóstico da 
AR 

NR NR 

Duração da AR (anos, 
média ± DP) 

11,6 ± 9,69* 7,04 ± 6,57* 

FONTE: O autor (2017). 

NOTA: Não reportado pelos autores dos estudos incluídos (NR), * p< 0,01, teste t student, ** p> 0,05, 
teste do chi-quadrado ou teste exato de Fisher. Para as demais características os autores dos estudos 
incluídos na Revisão Sistemática não reportaram valores de p e testes estatísticos usados.  

LEGENDA: Artrite reumatoide (AR), manifestações extra-articulares da AR (ME), número de pacientes 
(n), desvio-padrão (DP), mais ou menos (±).  
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GRÁFICO 1 - POPULAÇÃO COM E SEM MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES DA ARTRITE 
REUMATOIDE 

 

FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: Manifestações extra-articulares da Artrite reumatoide (ME). 

 

             O estudo de Silva et al (2006) não dividiu os participantes do estudo em grupo 

com e sem ME, e os pacientes foram analisados em suas características demográficas 

e clínicas de forma não categorizada para as ME. Assim, a média de idade em anos 

dos 100 pacientes incluídos na pesquisa foi 50 (com desvio-padrão de 12,3 anos), 

sendo 88 participantes do sexo feminino. Apresentaram idade ao diagnóstico da AR 

de 42 anos, com desvio-padrão de 12,7 anos e tempo médio de doença, em anos, de 

8, com desvio-padrão de 6,8 anos. (47).  

             Sobre as características laboratoriais, três artigos, Alexiou et al (2008), 

Salinas et al (2013) e Gonzalez-Lopez et al (2014), disponibilizaram os dados quanto 

à positividade e valores dos autoanticorpos FR e anti-CCP para os grupos com e sem 

ME. A única exceção foi o estudo de Gonzalez-Lopez et al (2014) que descreve 

apenas os valores dos autoanticorpos. De forma geral, a positividade para FR e anti-

CCP foi maior no grupo com ME, no entanto, a significância estatística foi atingida 

apenas em Salinas et al (2013). Quanto aos valores de FR e anti-CCP, os resultados 

são controversos, pois em Salinas et al (2013) foram observados maiores valores dos 

autoanticorpos no grupo com ME versus sem ME, com significância estatística, 

enquanto nos outros dois estudos tal diferença não foi tão evidente ou não atingiu 

significância estatística. (5,45,46). Estes dados estão detalhados na Tabela 6 e no 

Gráfico 2.  
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TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS LABORATORIAIS DOS PACIENTES COM E SEM 
MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES DA ARTRITE REUMATOIDE 

Primeiro autor (ano 
de publicação) 

Características laboratoriais Com ME Sem ME 

Alexiou, I. (2008) Anti-CCP2 + (n) 62/95 73/125 
Anti-CCP2 valores (IU/ml, 
média ± SEM) 

99,1 ± 16,1 73,1 ± 10,2 

FR + (n) 66/95 75/125 
FR valores (IU/ml, média ± 
SEM) 

265,0 ± 52,0 205,1 ± 40,6 

Salinas, M. J. H. 
(2013) 

ACCP + (n) 63/74* 43/74* 
ACCP valores (mediana, 
IQT) 

116 (43,7-116,7)** 34 (2,7-35,7)** 

FR + (n) 67/74* 42/72* 
FR valores (mediana, IQT) 108 (30-248)** 34,5 (2,7-114,5)** 

Gonzalez-Lopez, L. 
(2014) 

Anti-CCP + NR NR 
Anti-CCP valores (IU/ml, 
média ± DP). Em 225 
pacientes* 

78,62 ± 104,86° 67,99 ± 74,14° 

FR + NR NR 
FR valores (IU/ml, média ± 
DP). Em 204 pacientes* 

119,16 ± 220,03° 119,07 ± 252,69° 

FONTE: O autor (2017). 

NOTA: Não reportado pelos autores dos estudos incluídos (NR), *p< 0,01, teste do chi-quadrado, **p< 
0,01, teste de Mann-Whitney, °p> 0,05, teste t student. Para as demais características os autores dos 
estudos incluídos na Revisão Sistemática não reportaram os valores de p e testes estatísticos usados.  

LEGENDA: Manifestações extra-articulares da Artrite reumatoide (ME), fator reumatoide (FR), 
anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anit-CCP2, ACCP, anti-CCP), desvio-padrão (DP), 
intervalo interquartil (IQT), unidades internacionais (UI ou IU), mililitros (ml), positivo (+), número de 
pacientes (n), mais ou menos (±), Stardand error of mean (SEM).  
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GRÁFICO 2 - AUTOANTICORPOS E MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES DA ARTRITE 
REUMATOIDE EM ALEXIOU ET AL (2008) E SALINAS ET AL (2013) 

 

FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP), fator reumatoide (FR), positivo 
(+), negativo (-), manifestações extra-articulares da Artrite reumatoide (ME). 

 

             Como o estudo de Silva et al (2006) não dividiu os pacientes em grupo com e 

sem ME quanto às características laboratoriais, os dados disponíveis se referem ao 

total dos pacientes incluídos na pesquisa. A positividade para o FR e anti-CCP foram 

detectadas em 91% e 68%, respectivamente, dos 100 pacientes estudados, sendo os 

valores médios respectivos de 124 UI/ml, com desvio-padrão de 139 UI/ml, e 632 UI/ml 

com desvio-padrão de 786,7 UI/ml. (47).  

 

6.1 RESULTADOS OCULARES 
 

             Observam-se também comparações entre manifestações oculares 

específicas, a positividade e valores dos autoanticorpos. Semelhante ao que foi 

descrito anteriormente, os autores dos estudos utilizaram, para algumas variáveis, 

testes estatísticos específicos e valores de p ≤ 0,05 para significância estatística. 

(5,45,46,47).  
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             Para Alexiou et al (2008), a síndrome sicca foi a manifestação ocular 

especificada e nela houve maior positividade em porcentagem para anti-CCP em 

comparação com o grupo sem ME (66,04% e 58,40%), respectivamente. Ainda no 

grupo com síndrome sicca foi observado 66% de positividade para anti-CCP versus 

34% de negatividade. No entanto, tais diferenças não tiveram o valor de p ou teste 

estatístico reportados. Em Salinas et al (2013), a avaliação estatística versou para a 

xeroftalmia e foi verificado 83,1% de positividade para anti-CCP contra 43% para o 

grupo sem ME, assim como maiores valores do anticorpo também no grupo de 

pacientes com xeroftalmia, ou seja, 150 UI (mediana) no grupo com xeroftalmia e 34 

UI (mediana) no grupo sem ME. A significância estatística foi alcançada (p < 0,05), 

mas os testes estatísticos empregados na análise não foram reportados. (5,45).  

             Em Gonzalez-Lopez et al (2014), a síndrome de Sjogren secundária foi a 

manifestação ocular mencionada nas análises e, neste grupo de pacientes, houve 

maior porcentagem de positividade do que negatividade para FR e anti-CCP. 

Considerando os autoanticorpos, os pacientes com Síndrome de Sjögren secundária 

apresentaram 55,8% de positividade para o FR, dentre os 52 pacientes testados e 

69% de positividade para anti-CCP dentre 58 pacientes testados. Ao se comparar os 

grupos com e sem Síndrome de Sjögren secundária não se identificou entre eles 

diferença estatisticamente significativa entre a positividade dos autoanticorpos. 

(5,34,35). Para Silva et al (2006), a síndrome de Sjögren secundária foi estudada e a 

positividade do FR e anti-CCP mensurada nos pacientes com e sem a síndrome. Nos 

pacientes com a síndrome, positividade para FR e anti-CCP foi de 89,1% e 73,9%, 

enquanto que nos sem a síndrome 92,6% e 63%. Na análise de associação entre a 

presença dos autoanticorpos e a síndrome de Sjögren, os autores não identificaram 

diferença estatisticamente significativa (p >0,05), sendo utilizado o teste do Qui-

quadrado ou exato de Fisher. (46,47).  

             Nos estudos de Alexiou et al (2008) e Salinas et al (2013) não foram 

fornecidos informações suficientes para analisar a relação entre o FR e as 

manifestações oculares avaliadas (por exemplo, porcentagens de positividade, 

negatividade e valores dos autoanticorpos); apenas em Gonzalez-Lopez et al (2014) 

e Silva et al (2006) as informações foram reportadas de forma completa. Assim, a 

Tabela 7 detalha apenas estes últimos dados e o Gráfico 3 ilustra a relação entre anti-

CCP e manifestações oculares descritas em cada estudo. Observou-se ainda que 
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embora três dos quatro estudos selecionados tenham incluído várias manifestações 

oculares, conforme Quadro 9, apenas algumas foram especificamente estudadas, 

como já referido. (5,45,46,47).  

 

GRÁFICO 3 - MANIFESTAÇÕES OCULARES DA ARTRITE REUMATOIDE E POSITIVIDADE DO 
ANTICORPO CONTRA PEPTÍDEOS CITRULINADOS CÍCLICOS NOS ESTUDOS 
INCLUÍDOS NA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
FONTE: O autor (2018). 

LEGENDA: Anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP), positivo (+), negativo (-). 

 

TABELA 7 - SÍNDROME DE SJÖGREN SECUNDÁRIA E AUTOANTICORPOS EM GONZALEZ-
LOPEZ ET AL (2014) E SILVA ET AL (2006) 

Primeiro autor (ano de 
publicação) 

Autoanticorpos Com SSs Sem SSs 

Gonzalez-Lopez, L. (2014) n: 58 n: 167 
FR + (n/%) 29 (55,8)* 106 (69,7)* 
Anti-CCP + (n/%) 40 (69)* 115 (68,9)* 

Silva, A. F. da (2006)  n: 46 n: 54 
FR + (n/%) 41 (89,1)* 50 (92,6)* 
Anti-CCP + (n/%) 34 (73,9)* 34 (63)* 

FONTE: O autor (2018).  

NOTA: *p> 0,05, teste do chi-quadrado ou teste exato de Fisher. Em Gonzalez-Lopez, L. et al o FR foi 
mensurado em 204 dos 225 pacientes da pesquisa.  

LEGENDA: Síndrome de Sjögren secundária (SSs), fator reumatoide (FR), anticorpo contra peptídeos 
citrulinados cíclicos (anti-CCP), número de pacientes (n), positivo (+), porcentagem (%).  
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             Com exceção de Salinas et al (2013) que estudaram xeroftalmia, os outros 

estudos incluídos analisaram as manifestações oculares como componentes de 

síndromes não exclusivamente oculares, como síndrome sicca e síndrome de Sjögren 

secundária, em que se verificam comprometimento de glândulas salivares. 

(5,45,46,47).  

 

6.2 APLICAÇÃO DE TESTES ESTATÍSTICOS  
 

             Conforme os dados disponibilizados pelos autores dos estudos incluídos, foi 

realizada análise de validade diagnóstica do anti-CCP e FR envolvendo as 

manifestações oculares da AR. Alexiou et al (2008) forneceram as informações 

referentes à síndrome sicca, Gonzalez-Lopez et al (2014) e Silva et al (2006) para 

síndrome de Sjögren secundária. No primeiro, foram reportados dados para análise 

apenas do anti-CCP, enquanto que nos outros dois, as análises puderam englobar os 

autoanticorpos FR e anti-CCP. Salinas et al (2013) não detalharam as informações 

para esta análise estatística. (5,45,46,47). 

             Segundo resultados mostrados na Tabela 8, a sensibilidade dos 

autoanticorpos na detecção de síndrome sicca e síndrome de Sjögren secundária foi 

menor que 75% para cada estudo, com exceção da análise do FR em Silva et al (2006) 

em que esta foi menor que 90%. Quanto à especificidade dos autoanticorpos em 

detectar os não acometidos por tais manifestações oculares, os valores para cada 

estudo foram menores que 41%. Considerando os valores preditivos negativos, na 

capacidade de detectar os que não apresentam manifestações oculares dado que o 

anticorpo é negativo, foram menores que 80% em cada estudo. Para os valores de 

acurácia, todos se mostraram menores que 55% e para a razão de verossimilhança 

positiva, os valores para cada estudo foram ao redor de 1,0. Isto indica que a 

positividade do FR e anti-CCP são incapazes de predizerem a presença do desfecho 

ocular. (45,46,47).  
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TABELA 8 - TESTES DE VALIDADE DIAGNÓSTICA DOS AUTOANTICORPOS PARA DOENÇAS 
OCULARES DA ARTRITE REUMATOIDE 

Validade dos 
anticorpos 

Alexiou, I. 
(2008) 

Gonzalez-Lopez, L. (2014) Silva, A. F. da (2006) 

Anti-CCP (n: 
220) 

Anti-CCP (n: 
225) 

FR (n: 204) Anti-CCP (n: 
100) 

FR (n: 100) 

Sensibilidade -% 
(IC95%) 

66,0 
(53,3-78,8) 

69,0 
(57,1-80,9) 

55,8 
(42,3-69,3) 

73,9 
(61,2-86,6) 

89,1* 

Especificidade-% 
(IC95%) 

40,1 
(32,7-47,6) 

31,1 
(24,1-38,2) 

30,3 
(23,0-37,6) 

37,0 
(24,2-49,9) 

7,4* 

VPP-% 
(IC95%) 

25,9 
(18,5-33,3) 

25,8 
(18,9-32,7) 

21,5 
(14,6-28,4) 

50,0 
(38,1-61,9) 

45,1 
(34,8-55,3) 

VPN-% 
(IC95%) 

78,8 
(70,1-87,5) 

74,3 
(64,0-84,4) 

 66,7 
(55,5-77,8) 

62,5 
(45,7-79,3) 

44,4* 

Acurácia-% 
(IC95%) 

46,4 
(39,8-53,0) 

40,9 
(34,5-47,3) 

36,8 
(30,1-43,4) 

54,0 
(44,2-63,8) 

45,0 
(35,2-54,8) 

RV + 
(IC95%) 

1,1 
(0,88-1,39) 

1,0 
(0,82-1,22) 

0,8 
(0,61-1,04) 

1,2 
(0,90-1,53) 

1,0 
(0,85-1,09) 

FONTE: O autor (2018).  

NOTA: *cálculo inviável do intervalo de confiança de 95%. 

LEGENDA: Valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), razão de verossimilhança 
positiva (RV+), número de pacientes (n), porcentagem (%), intervalo de confiança de 95% (IC95%), 
anticorpo contra peptídeos citrulinados cíclicos (anti-CCP).  

 

             Considerando que Gonzalez-Lopez et al (2014) e Silva et al (2006) estudaram 

síndrome de Sjögren secundária e forneceram dados de positividade e negatividade 

dos autoanticorpos, foi realizada meta-análise para avaliar o tipo de associação entre 

a presença dos anticorpos e o desenvolvimento destas manifestações oculares da 

AR. A Figura 7 representa o forest plot da positividade do anti-CCP e o surgimento de 

síndrome de Sjögren secundária, bem como a Figura 8 assim o faz para FR e esta 

síndrome. (46,47).  

             Salinas et al (2013) não detalharam as informações para esta análise 

estatística, enquanto que os dados de positividade e negatividade de anticorpos em 

Alexiou et al (2008) não puderam ser usados nesta análise em função de se 

relacionarem à síndrome sicca e não à síndrome de Sjögren secundária. (5,45).  

             No primeiro forest plot, o valor de risk ratio para a meta-análise foi 1,06 com 

IC95% de 0,90-1,24, um IC95% que englobou a unidade, indicando que a positividade 

do anti-CCP não pode ser considerada um fator de risco estatisticamente significativo 

ao surgimento de síndrome de Sjögren secundária. A partir do teste de I2 = 0%, 

identificou-se que o impacto da heterogeneidade entre os estudos pode não ser 

importante nesta análise. (46,47).  
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FIGURA 7 - FOREST PLOT DOS ESTUDOS DE GONZALEZ-LOPEZ ET AL (2014) E SILVA ET AL 
(2006) SOBRE A ASSOCIAÇÃO DO ANTICORPO CONTRA PEPTÍDEOS 
CITRULINADOS CÍCLICOS E SÍNDROME DE SJÖGREN SECUNDÁRIA 

  

 

FONTE: O autor (2018).  

 

             No segundo forest plot, o valor de risk ratio para a meta-análise foi 0,90, com 

IC95% de 0,71 a 1,13, um IC95% que compreendeu a unidade e assim indicou que a 

positividade do FR não pode ser considerada um fator de risco estatisticamente 

significativo ao desenvolvimento de síndrome de Sjögren secundária. Com o teste de 

I2 = 62%, aponta-se para uma heterogeneidade substancial entre os estudos incluídos. 

(46,47).   

 
FIGURA 8 - FOREST PLOT DOS ESTUDOS DE GONZALEZ-LOPEZ ET AL (2014) E SILVA ET AL 

(2006) SOBRE A ASSOCIAÇÃO DO FATOR REUMATOIDE E SÍNDROME DE 
SJÖGREN SECUNDÁRIA 

 
FONTE: O autor (2018).  

 

6.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE METODOLÓGICA DOS ESTUDOS 
 

             A avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos seguiu o 

preconizado pelo checklist para avalição de estudos transversais analíticos de Joanna 

Briggs Institute. Este checklist foi aplicado a todos os estudos incluídos e não apenas 

àqueles que se intitularam como transversais (Salinas et al (2013) e Gonzalez-Lopez 

et al (2014). A descrição metodológica destes mostrou-se compatível com a definição 
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de desenho de estudo reportado. Alexiou et al (2008) se intitularam como desenho 

retrospectivo e não mencionaram outras definições. A partir da análise da descrição 

metodológica dos autores, o estudo foi classificado como transversal e o checklist 

mencionado aplicado. Silva et al (2006) não reportaram a definição do desenho de 

estudo, e assim, conforme descrição metodológica fornecida pelos autores associada 

à análise da mestre Letícia Leonart, este estudo foi classificado como transversal e o 

checklist mencionado aplicado. (5,44,45,46,47). 

             Dentre os estudos incluídos, percebe-se que o de Gonzalez-Lopez et al 

(2014) apresenta o maior número de respostas “sim”, sendo o de maior qualidade 

metodológica, o primeiro colocado, visto que trouxe em maiores detalhes as 

informações metodológicas e estatísticas. Em segundo, terceiro e quarto lugares de 

qualidade metodológica estão, respectivamente, Salinas et al (2013), Silva et al (2006) 

e Alexiou et al (2008). O estudo de Alexiou et al (2008) foi o que apresentou o maior 

número de respostas pouco claras, refletindo menor descrição metodológica e 

estatística. (5,44,45,46,47). A Tabela 9 sumariza as respostas obtidas para cada item 

avaliado em cada estudo incluído.   

 

TABELA 9 - AVALIAÇÃO DE QUALIDADE METODOLÓGICA DOS ESTUDOS INCLUÍDOS NA 
REVISÃO SISTEMÁTICA CONFORME O CHECKLIST DO JOANNA BRIGGS 
INSTITUTE 

 Respostas possíveis 
Primeiro autor (ano de publicação) Sim Não Pouco claro Não aplicável Total 
Alexiou, I. (2008) 2 2 4 0 8 
Salinas, M. J. H. (2013) 5 0 3 0 8 
Gonzalez-Lopez, L. (2014) 7 0 1 0 8 
Silva, A. F. da (2006)  3 2 3 0 8 

FONTE: Adaptado de Moola, S. et al (2017).    
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7 DISCUSSÃO 
 

             Os estudos incluídos nesta pesquisa revelaram que as manifestações 

oculares extra-articulares da AR se mostram prevalentes nos pacientes, com 

aparecimento predominante a partir de aproximadamente 10 anos de evolução de 

doença. Apesar desta observação, no relato de caso publicado por Chen et al (2008), 

o aparecimento da neuropatia óptica precedeu, em 11 anos, o surgimento da AR. Este 

caso clínico revela a importância de se considerar e investigar a AR em pacientes que 

se apresentam com queixa ocular intensa. (48).  

            Considerando as principais manifestações oculares descritas na AR, a 

ceratoconjuntivite seca, a princípio, não carrega o potencial do mau prognóstico visual, 

como cegueira. No entanto, mostra-se crônica, com grande comprometimento nas 

atividades diárias, e requer tratamento contínuo. Já a esclerite, pode apresentar 

evolução clínica desfavorável, com risco de comprometimento da acuidade visual. 

Neste caso, torna-se fundamental o diagnóstico e tratamento precoces e, para tal, há 

necessidade de investigação clínica minuciosa em tempo oportuno. A ceratite 

ulcerativa periférica e a esclerite anterior necrosante são relacionadas à maior 

mortalidade. (7,8). 

             Quando se avalia a ceratoconjuntivite seca, percebe-se que também está 

prevalente na população idosa e em pacientes com outras doenças, tais como 

desordens autoimunes, a exemplo do Lúpus Eritematoso Sistêmico, bem como em 

outros tipos de patologias, como a Doença de Parkinson podendo surgir dificuldade 

em diferenciar a origem da queixa ocular. Neste momento, as demais queixas dos 

pacientes e a mensuração dos autoanticorpos FR e anti-CCP podem trazer maior 

clareza diagnóstica e permitir correto acompanhamento destes pacientes. (49,50,51). 

             Estudos presentes na literatura mostram que os diagnósticos oculares não 

estão totalmente padronizados, sendo encontradas diferentes definições para 

Síndrome sicca, Síndrome de Sjögren secundária e ceratoconjuntivite seca e 

identificadas diferentes maneiras de interpretar as queixas oculares dos pacientes. O 

Quadro 10 sumariza alguns exemplos de tais diferenças. Ao se comparar o estudo de 

Gonzalez-Lopez et al (2014) com o de Turesson et al (2003), percebe-se que, a 

Síndrome de Sjögren secundária pode ou não englobar o critério de biópsia de 
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glândula salivar menor, assim como os autoanticorpos avaliados não são idênticos. 

Em Cimmino et al (2000), a Síndrome de Sjögren secundária foi diagnosticada pela 

presença de achados subjetivos (sintomas) de olho e boca secos acompanhado de 

achados objetivos, como o Teste de Schirmer positivo. Baldini et al (2011) definiram a 

presença de Síndrome sicca independente de Síndrome de Sjögren secundária, como 

xerostomia e xeroftalmia com biópsia negativa de glândula salivar menor e 

negatividade de autoanticorpos não órgão específicos. (5,46,51,53,54). 

 

QUADRO 10 - SÍNDROME DE SJÖGREN SECUNDÁRIA, SÍNDROME SICCA E 
CERATOCONJUNTIVITE 

Primeiro autor (ano de publicação) Definições  
Salinas, M. J. H. (2013) Síndrome sicca: xeroftalmia e xerostomia 
Gonzalez-Lopez, L. (2014) Ceratoconjuntivite seca: teste de Rosa-

begala positivo e teste de Schirmer positivo 
(<5mm/5min) 
Síndrome de Sjögren secundária (pelo menos 
2 critérios): ceratoconjuntivite seca, 
xerostomia, positividade para anti-Ro ou anti-
La ou infiltrado linfocitário em biópsia de 
glândula salivar menor 

Turesson, C. (2003) Ceratoconjuntivite seca: teste de Rosa-
bengala positivo ou teste de Schirmer positivo 
(<5mm/min) 
Síndrome de Sjögren secundária (pelo menos 
2 critérios): ceratoconjuntivite seca, 
xerostomia, evidências laboratoriais 
(positividade para FR, ANA, anti-Ro, anti-La 
ou hipergamaglobulinemia) 

Cimmino, M. A. (2000) Síndrome de Sjögren secundária: Sintomas 
de olho e boca secas e confirmação por 
demonstração objetiva de: xeroftalmia (teste 
de Schirmer positivo) ou ceratoconjuntivite 
seca (exame positivo à lâmpada de fenda 
após coloração fluorescente) ou 
acometimento glandular salivar (biópsia de 
lábio e/ou cintilografia salivar) 

Baldini, C. (2011) Síndrome sicca não Síndrome de Sjögren: 
xerostomia e xeroftalmia com biópsia 
negativa de glândula salivar menor e 
negatividade para autoanticorpos não-órgão 
específicos 

FONTE: O autor (2017). 

LEGENDA: Milímetros (mm), minutos (min), menor (<), fator reumatoide (FR), anticorpo antinuclear 
(ANA). 

 

            Nos estudos incluídos nesta pesquisa, as manifestações oculares avaliadas 

foram a síndrome sicca, a xeroftalmia e a síndrome de Sjögren secundária, todas 
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patologias que possuem como componente em comum a sensação e/ou evidência 

clínica de olho seco. As prevalências encontradas pelos autores foram convergentes, 

apesar das diferenças populacionais, visto que Alexiou et al (2008) reportaram 55% 

de síndrome sicca entre as ME em pacientes gregos, Salinas et al (2013) 47% para 

síndrome sicca em pacientes argentinos, Gonzalez-Lopez et al (2014) 61% para 

síndrome de Sjögren secundária em pacientes mexicanos, enquanto que Silva et al 

(2006) reportaram 46% de síndrome de Sjögren secundária dentre o total dos 

pacientes brasileiros incluídos na pesquisa. Estes achados são concordantes com o 

publicado por Cimmino et al (2000) que, ao estudarem 587 pacientes italianos com 

AR, identificaram 42,9% de Síndrome sicca entre as ME, bem como com o publicado 

por Turesson et al (2003), que ao conduzirem um estudo de coorte com 609 pacientes 

com AR de Rochester, Minnesota, constataram 24,7% de ceratoconjuntivite seca 

entre as ME. (5,45,46,47,52,53).  

             Considerando síndrome sicca e síndrome de Sjögren secundária, as análises 

de validade diagnóstica do anti-CCP e FR indicaram que a positividade destes testes 

se mostra inapropriada para a confirmação da presença destas doenças oculares. É 

válido ressaltar que esta observação foi construída baseada em apenas três estudos, 

além de não poder ser aplicada às outras manifestações oculares da AR (5,45,46,47). 

             A partir dos resultados das meta-análises, identificou-se que o FR e o anti-

CCP não puderam ser considerados fatores de risco ao desenvolvimento de síndrome 

de Sjögren secundária. No entanto, não é possível inferir a mesma constatação para 

todas as doenças oculares da AR, uma vez que não foram identificados dados 

suficientes para análise de todas as condições oculares mencionadas nos estudos. É 

ainda válido ressaltar que esta manifestação ocular, a depender dos critérios 

diagnósticos utilizados, nem sempre é exclusivamente ocular, podendo apresentar na 

sua composição sintomas não oculares. Os resultados poderiam ser diferentes se 

tivesse sido encontrado maior número de estudos para RS e MA, bem como se as 

manifestações oculares tivessem sido individualmente analisadas e comparadas entre 

os pacientes com autoanticorpos positivo e negativo. (5,45,46,47). 

             Como limitações desta pesquisa, constatou-se a escassez em encontrar, a 

partir de busca na literatura, estudos transversais e longitudinais que abordassem o 

tema desta pesquisa. Portanto, acredita-se que esta seja uma das primeiras RS e MA 

com o formato da pergunta clínica proposta. Os estudos de coorte seriam o melhor 
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desenho de estudo para responder à pergunta clínica proposta, visto que permitiria 

avaliar a evolução da AR em um seguimento, correlacionando a presença dos 

autoanticorpos no início da doença com o aparecimento das MO. Outra limitação 

encontrada foi a falta de padronização na mensuração do FR e anti-CCP, em que se 

observaram diferentes técnicas e pontos de corte conforme cada kit e fabricante, além 

da falta de padronização na definição diagnóstica de algumas MO. Outro ponto 

limitante foram as análises estatísticas usadas pelos autores dos estudos incluídos. 

Não houve, por parte de alguns autores, descrições metodológicas e estatísticas 

suficientes para permitir completa comparação entre eles, tornando os resultados 

menos agrupáveis entre si e impossibilitando a realização de meta-análise com maior 

número de estudos incluídos. (5,45,46,47).  

             Os autoanticorpos FR e anti-CCP têm sido estudados como fatores preditivos 

de doença articular erosiva, atividade de doença e evolução radiográfica desfavorável. 

Alguns estudos têm procurado identificar esta relação quanto às manifestações extra-

articulares da AR.  Questiona-se se a positividade para FR e/ou anti-CCP poderia ser 

fator preditivo ao desenvolvimento de manifestações oculares ao longo da evolução 

da AR e qual seria a intensidade desta associação. Tais questionamentos necessitam 

de esclarecimentos e acredita-se que nos próximos anos novos estudos serão 

conduzidos com estes objetivos. (4,55).  
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8 CONCLUSÃO  
 

              Os resultados encontrados nesta RS e MA não são passíveis de 

generalização. Recomenda-se a condução de novos estudos abordando a relação 

entre o FR e o anti-CCP e o desenvolvimento de doenças exclusivamente oculares da 

AR, dentro de desenho metodológico adequado do tipo coorte e/ou caso-controle, o 

que permitirá conclusões com maior aplicabilidade na prática médica clínica. 

Recomenda-se ainda que os pacientes portadores de AR sejam acompanhados de 

forma coordenada por profissionais médicos das especialidades de Reumatologia e 

Oftalmologia para que o diagnóstico e tratamento da doença ocular sejam realizados 

precocemente.  
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9 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

             A partir desta Revisão Sistemática e desta Dissertação, a autora Tamirys Silva 

Losso produziu um artigo científico para publicação e divulgação em uma Revista 

científica.  

             Apesar desta dissertação conter uma Meta-análise, este termo não foi incluído 

no título do trabalho em função de se tratar de duas meta-análises de apenas 2 

estudos. 
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APÊNDICE 1 – ESTRATÉGIA DE BUSCA EM BASE DE DADOS 
 

Para a base de dados Medline/Pubmed, seguiu-se a estratégia de busca e as 

palavras-chaves descritas a seguir: 

Para a doença Artrite Reumatoide: 

#1: ((“rheumatoid arthritis”[Title/Abstract]) OR “RA”[Title/Abstract]) OR “Arthritis, 

Rheumatoid”[MeSH Terms] 

Para os marcadores sorológicos: 

#2: (((((((“anti CCP”[Title/Abstract]) OR “anti cyclic citrullinated peptide”[Title/Abstract]) 

OR “ACPA”[Title/Abstract]) OR “anti citrullinated protein antibody”[Title/Abstract]) OR 

“rheumatoid factor”[Title/Abstract]) OR “RF”[Title/Abstract]) OR “Rheumatoid 

Factor”[MeSH Terms]) OR “cyclic citrullinated peptide”[MeSH Terms] 

Para as manifestações extra-articulares oculares: 

#3: (((((((((((((((((((((((((((“episcleritis”[Title/Abstract]) OR “peripheral ulcerative 

keratitis”[Title/Abstract]) OR “PUK”[Title/Abstract]) OR “corneal melt*”[Title/Abstract]) 

OR “scleritis”[Title/Abstract]) OR “scleromalacia perforans”[Title/Abstract]) OR 

“conjunctival nodule*”[Title/Abstract]) OR “optic neuritis”[Title/Abstract]) OR “optic 

neuropathy”[Title/Abstract]) OR “retinal vasculitis”[Title/Abstract]) OR 

“keratoconjunctivitis sicca”[Title/Abstract]) OR “Sjogren’s syndrome”[Title/Abstract]) 

OR “dry eye*”[Title/Abstract]) OR “keratitis”[Title/Abstract]) OR “corneal 

ulcer*”[Title/Abstract]) OR “inflammatory eye disease*”[Title/Abstract]) OR 

“keratoconjunctivitis”[Title/Abstract]) OR “ocular manifestation*”[Title/Abstract]) OR 

“ocular disease*”[Title/Abstract]) OR “extra articular disease*”[Title/Abstract]) OR 

“extra articular manifestation*”[Title/Abstract]) OR “corneal 

perforation*”[Title/Abstract]) OR “uveitis”[Title/Abstract]) OR 

“iridocyclitis”[Title/Abstract]) OR “ocular*”[Title/Abstract]) OR “retinal*”[Title/Abstract]) 

OR “eye*”[Title/Abstract]) OR “corneal*”[Title/Abstract] 

#4: (((((((((((((((((“Scleritis”[MeSH Terms]) OR “Optic Neuritis”[MeSH Terms]) OR 

“Neuritis”[MeSH Terms]) OR “Optic Neuropathy, Ischemic”[MeSH Terms]) OR “Optic 

Nerve Diseases”[MeSH Terms]) OR “Retinal Vasculitis”[MeSH Terms]) OR 

“Retinitis”[MeSH Terms]) OR “Keratoconjunctivitis Sicca”[MeSH Terms]) OR 
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“Sjogren’s syndrome”[MeSH Terms]) OR “Dry Eye Syndromes”[MeSH Terms]) OR 

“Keratitis”[MeSH Terms]) OR “Corneal Ulcer”[MeSH Terms]) OR “Corneal 

Perforation”[MeSH Terms]) OR “Keratitis sicca”[MeSH Terms]) OR 

“Keratoconjunctivitis”[MeSH Terms]) OR “Uveitis”[MeSH Terms]) OR “Ocular 

Hypotension”[MeSH Terms]) OR “Iridocyclitis”[MeSH Terms] 

Para os estudos observacionais: 

#5: (((((((((((((((((((((((“case control”[Title/Abstract]) OR “Case-Control Studies”[MeSH 

Terms]) OR “Epidemiologic Studies”[MeSH Terms]) OR “cohort”[Title/Abstract]) OR 

“Cohort Studies”[MeSH Terms]) OR “longitudinal”[Title/Abstract]) OR “Longitudinal 

Studies”[MeSH Terms]) OR “Cross-Sectional Studies”[MeSH Terms]) OR 

“prospective”[Title/Abstract]) OR “Prospective Studies”[MeSH Terms]) OR 

“retrospective”[Title/Abstract]) OR “Retrospective Studies”[MeSH Terms]) OR “case 

report”[Title/Abstract]) OR “case series”[Title/Abstract]) OR 

“descriptive”[Title/Abstract]) OR “prevalence”[Title/Abstract]) OR “cross 

section”[Title/Abstract]) OR “sectional”[Title/Abstract]) OR “transversal”[Title/Abstract]) 

OR “observational”[Title/Abstract]) OR “Observational Study”[Publication Type]) OR 

“Observational Studies as Topic”[MeSH Terms]) OR “Clinical Studies as Topic”[MeSH 

Terms]) OR “Clinical Study”[Publication Type] 

Para os estudos de intervenção: 

#6: (((((("clinical"[Title/Abstract] AND "trial"[Title/Abstract])) OR "clinical trials as 

topic"[MeSH Terms]) OR "clinical trial"[Publication Type]) OR 

"random*"[Title/Abstract]) OR "random allocation"[MeSH Terms]) OR "therapeutic 

use"[MeSH Subheading] 

Combinação para os estudos observacionais: 

#7: (#1 AND #2 AND #5 AND (#3 OR #4)) 

Combinação para os estudos de intervenção: 

#8: (#1 AND #2 AND #6 AND (#3 OR #4)) 

Total de resultados encontrados para estudos observacionais: 373. 

Total de resultados encontrados para estudos de intervenção: 141. 
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Para a base de dados Scopus: 

Para a doença Artrite Reumatoide: 

#1: ( TITLE-ABS-KEY ( "rheumatoid arthritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "RA" ) )  

Para os marcadores sorológicos:  

#2: ( TITLE-ABS-KEY ( "anti CCP" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "anti cyclic citrullinated 

peptide" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ACPA" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "anti citrullinated 

protein antibody" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "rheumatoid factor" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "RF" ) )  

Para as manifestações extra-articulares oculares: 

#3: ( TITLE-ABS-KEY ( "episcleritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "peripheral ulcerative 

keratitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "PUK" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal 

melt*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "scleritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "scleromalacia 

perforans" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "conjunctival nodule*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "optic neuritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "optic neuropathy" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "retinal vasculitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "keratoconjunctivitis 

sicca" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Sjogren's syndrome" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "dry 

eye*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "keratitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal 

ulcer*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "inflammatory eye disease*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "keratoconjunctivitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ocular 

manifestation*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ocular disease*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "extra articular disease*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "extra articular 

manifestation*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal perforation*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "uveitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "iridocyclitis" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "ocular*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "retinal*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "eye*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal*" ) )  

Para os estudos observacionais: 

#4: ( TITLE-ABS-KEY ( "case control" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "cohort" )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( "longitudinal" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "prospective" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "retrospective" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "case report" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "case series" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "descriptive" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "prevalence" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "cross section" )  OR  TITLE-ABS-
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KEY ( "sectional" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "transversal" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "epidemiologic" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "observational" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "clinical study" ) )  

Para os estudos de intervenção:  

#5: ( TITLE-ABS-KEY ( "clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "clinical 

study" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "intervention*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "experimental" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "longitudinal" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "prospective" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "descriptive" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "random*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "non-random*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "controlled clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "non-controlled clinical 

trial" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "randomized clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "non-randomized clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "controlled" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "non-controlled" ) )  

Combinação para os estudos observacionais: #1 AND #2 AND #3 AND #4 

#6: ( ( TITLE-ABS-KEY ( "rheumatoid arthritis" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "RA" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( "anti CCP" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "anti 

cyclic citrullinated peptide" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ACPA" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "anti citrullinated protein antibody" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "rheumatoid 

factor" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "RF" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-

KEY ( "episcleritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "peripheral ulcerative 

keratitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "PUK" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal 

melt*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "scleritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "scleromalacia 

perforans" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "conjunctival nodule*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "optic neuritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "optic neuropathy" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "retinal vasculitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "keratoconjunctivitis 

sicca" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Sjogren's syndrome" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "dry 

eye*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "keratitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal 

ulcer*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "inflammatory eye disease*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "keratoconjunctivitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ocular 

manifestation*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ocular disease*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "extra articular disease*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "extra articular 

manifestation*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal perforation*" )  OR  TITLE-ABS-
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KEY ( "uveitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "iridocyclitis" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "ocular*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "retinal*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "eye*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal*" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-

KEY ( "case control" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "cohort" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "longitudinal" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "prospective" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "retrospective" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "case report" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "case series" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "descriptive" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "prevalence" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "cross section" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "sectional" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "transversal" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "epidemiologic" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "observational" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "clinical study" ) ) )  

Combinação para os estudos de intervenção: # 1 AND #2 AND #3 AND #5 

#7: ( ( TITLE-ABS-KEY ( "rheumatoid arthritis" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "RA" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-KEY ( "anti CCP" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "anti 

cyclic citrullinated peptide" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ACPA" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "anti citrullinated protein antibody" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "rheumatoid 

factor" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "RF" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-

KEY ( "episcleritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "peripheral ulcerative 

keratitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "PUK" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal 

melt*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "scleritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "scleromalacia 

perforans" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "conjunctival nodule*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "optic neuritis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "optic neuropathy" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "retinal vasculitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "keratoconjunctivitis 

sicca" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "Sjogren's syndrome" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "dry 

eye*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "keratitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal 

ulcer*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "inflammatory eye disease*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "keratoconjunctivitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ocular 

manifestation*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "ocular disease*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "extra articular disease*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "extra articular 

manifestation*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal perforation*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "uveitis" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "iridocyclitis" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "ocular*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "retinal*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "eye*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "corneal*" ) ) )  AND  ( ( TITLE-ABS-
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KEY ( "clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "clinical study" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "intervention*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "experimental" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "longitudinal" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "prospective" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "descriptive" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "random*" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "non-random*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "controlled clinical trial" )  OR  TITLE-

ABS-KEY ( "non-controlled clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "randomized clinical 

trial" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "non-randomized clinical trial" )  OR  TITLE-ABS-

KEY ( "controlled" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "non-controlled" ) ) )  

Total de resultados para estudos observacionais: 680 resultados. 

Total de resultados para estudos de intervenção: 550 resultados.  

 

Para a base de dados Web of Science: 

Para a doença Artrite Reumatoide: 

#1: Tópico: (“rheumatoid arthritis”) OR Tópico: (“RA”) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Para os marcadores sorológicos: 

#2: Tópico: (“anti CCP”) OR Tópico: (“anti cyclic citrullinated 

peptide”) OR Tópico: (“ACPA”) OR Tópico: (“anti citrullinated protein 

antibody”) OR Tópico: (“rheumatoid factor”) OR Tópico: (“RF”) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Para as manifestações extra-articulares oculares: 

#3: Tópico: (“episcleritis”) OR Tópico: (“peripheral ulcerative 

keratitis”) OR Tópico: (“PUK”) OR Tópico: (“corneal 

melt*”) OR Tópico: (“scleritis”) OR Tópico: (“scleromalacia 

perforans”) OR Tópico: (“conjunctival nodule*”) ORTópico: (“optic 

neuritis”) OR Tópico: (“optic neuropathy”) OR Tópico: (“retinal 

vasculitis”) OR Tópico: (“keratoconjunctivitis sicca”) OR Tópico: (“Sjogren’s 
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syndrome”) OR Tópico: (“dry eye*”) OR Tópico: (“keratitis”) OR Tópico: (“corneal 

ulcer*”) OR Tópico: (“inflammatory eye 

disease*”) OR Tópico: (“keratoconjunctivitis”) OR Tópico: (“ocular 

manifestation*”) OR Tópico: (“ocular disease*”) OR Tópico: (“extra articular 

disease*”) OR Tópico: (“extra articular manifestation*”) OR Tópico: (“corneal 

perforation*”) OR Tópico: (“uveitis”) OR Tópico: (“iridocyclitis”) OR Tópico: (“ocular*”) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

#4: Tópico: (“retinal*”) OR Tópico: (“eye*”) OR Tópico: (“corneal*”) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Para os estudos observacionais:  

#5: Tópico: (“case 

control”) OR Tópico: (“cohort”) OR Tópico: (“longitudinal”) OR Tópico: (“prospective”) 

ORTópico: (“retrospective”) OR Tópico: (“case report”) OR Tópico: (“case 

series”) OR Tópico: (“descriptive”) ORTópico: (“prevalence”) OR Tópico: (“cross 

section”) OR Tópico: (“sectional”) OR Tópico: (“transversal”) ORTópico: (“epidemiolo

gic”) OR Tópico: (“observational”) OR Tópico: (“clinical study”) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Para os estudos de intervenção:  

#6: Tópico: (“clinical trial”) OR Tópico: (“clinical 

study”) OR Tópico: (“intervention*”) OR Tópico: (“experimental”) OR Tópico: (“longitu

dinal”) OR Tópico: (“prospective”) OR Tópico: (“descriptive”) OR Tópico: (“random*”) 

ORTópico: (“non-random*”) OR Tópico: (“controlled clinical trial”) OR Tópico: (“non-

controlled clinical trial”) ORTópico: (“randomized clinical trial”) OR Tópico: (“non-

randomized clinical trial”) OR Tópico: (“controlled”) ORTópico: (“non-controlled”) 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 
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Combinando as manifestações extra-articulares oculares (devido à falta de campo na 

busca):  

#7: #3 OR #4 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Combinação para os estudos observacionais:  

#8: #1 AND #2 AND #5 AND #7 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Combinação para os estudos de intervenção:  

#9: #1 AND #2 AND #6 AND #7 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo 

estipulado=Todos os anos 

Total de resultados para os estudos observacionais: 175. 

Total de resultados para os estudos de intervenção: 55. 

Para a base de dados Scielo: 

Para a doença Artrite Reumatoide e marcadores sorológicos: 

(“rheumatoid arthritis” OR "RA" ) AND (“anti CCP” OR “anti cyclic citrullinated peptide” 

OR “ACPA” OR “anti citrullinated protein antibody” OR “rheumatoid factor” OR “RF”) 

Número de resultados encontrados: 11. 

Para todas as bases de dados citadas não foram aplicadas restrições de ano e língua 

de publicação dos documentos. As buscas foram feitas conforme o acesso 

disponibilizado pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR) e via Portal de Periódicos da CAPES/Ministério da Educação (MEC). O 

período de abrangência da busca incluiu os anos de origem de acordo com a 

disponibilidade oferecida por cada base de dados até 28/01/2018. As buscas 

efetuadas pelo autor foram realizadas em março de 2017 (busca inicial) e em janeiro 

de 2018 (atualização da busca inicial). 
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APÊNDICE 2 – ESTUDOS EXCLUÍDOS APÓS LEITURA NA ÍNTEGRA COM 
RESPECTIVAS JUSTIFICATIVAS 

 

QUADRO 11 - ESTUDOS EXCLUÍDOS E JUSTIFICATIVAS 

(continua) 

Motivo da exclusão AUTOR, ano Título Revista/ Volume/ 
Página 

Inconsistência 
metodológica: Falta de 
descrição da 
metodologia e valores 
de corte usados para 
mensuração de 
anticorpos ou pacientes 
incluídos por critérios 
que não os do American 
College of 
Rheumatology de 2010 
ou 1987 

HAGA, H.J., 2012 A study of the prevalence of 
sicca symptoms and 
secondary Sjogren’s 
syndrome in patients with 
rheumatoid arthritis, and its 
association to disease activity 
and treatment profile 

International Journal 
of Rheumatic 
Diseases/ 15/ 284-
288 
 

ATES, A., 2007 Effects of rheumatoid factor 
isotypes on disease activity 
and severity in patients with 
rheumatoid arthritis: 
a comparative study 
 

Clinical 
Rheumatology/ 26/ 
538-545 
 

BETTERO, R. G., 
2008 

Prevalência de 
manifestações oculares em 
198 pacientes com artrite 
reumatóide: um estudo 
retrospectivo 

Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia/ 71/ 
365-369 
 

OLIVEIRA, H. F., 
2015 

Serologic profile and clinical 
markers of Sjögren syndrome 
in patients with rheumatoid 
arthritis 
 

Oral Surgery, Oral 
Medicine, Oral 
Pathology, Oral 
Radiology/ 119/ 628-
635 
 

ORTANCIL, O., 
2011 

Anti-Cyclic Citrullinated 
Peptide Antibodies in 
Rheumatoid Arthritis and 
Their Relationship with Extra-
Articular Manifestations 

Turkish Journal of  
Rheumatology/ 26/ 
193-198 

MODY, G.M., 
1988 

Keratoconjunctivitis sicca in 
Rheumatoid Arthitis 

Clinical 
Rheumatology/ 7/ 
237-241 

MELO GOMES, J. 
A., 1984 

Manifestações oculares da 
Artrite Reumatoide do Adulto 

Acta Reumatologica 
Portuguesa/ 9/ 147-
156 

BISTUE, R., 1973 Correlation between titer of 
rheumatoid factor and 
duration of disease in 
rheumatoid arthritis and 
keratoconjunctivitis sicca 

Archivos Argentinos 
de Reumatologia/ 36/ 
39-46 
 

Língua (exceto estudos 
em português, inglês e 
espanhol) 

HÄNTZSCHEL, 
H., 1984 

Diagnostic and prognostic 
significance of so-called 
rheumatoid vasculitis 

Zeitschrift Fur Die 
Gesamte Innere 
Medizin Und Ihre 
Grenzgebiete/ 39/ 
109-115 
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QUADRO 12 – ESTUDOS EXCLUÍDOS E JUSTIFICATIVAS 

(continuação) 

Motivo da exclusão Autor, ano Título Revista/ Volume/ 
Página 

 POLANSKÁ, V., 
2007 

Dry eye syndrome in 
rheumatoid arthritis patients 

Ceska a Slovenska 
Oftalmologie/ 63/ 
422-430 
 

KONO, R., 1996 Incidence of ocular 
complications in patients with 
rheumatoid arthritis 
 

Japanese Journal of 
Clinical 
Ophthalmology/ 50/ 
605-608 

MARKOVITZ, E., 
2011 

Ocular involvement and its' 
manifestations in rheumatoid 
arthritis patients 

Harefuah/ 150/ 713-
718, 751 
 

BOGLIOLO, A., 
1993 

Ocular involvement in 
rheumatoid arthritis 

La Clinica 
Terapeutica/ 142/ 41-
46. 
 

KARRAS, D.G., 
1981 

Sjogren's syndrome in 
seronegative rheumatoid 
arthritis 
 

Hellenic Armed 
Forces Medical 
Review/ 15/ 169-176 

NAKAYAMA, S., 
1976 

Vasculitis in rheumatoid 
arthritis - studies of malignant 
rheumatoid arthritis  
 

Japanese Journal of 
National Medical 
Services/ 30/ 750-
755 

Artigos de revisão, 
relatos de caso, série de 
caso ou seminários 
(workshop) 

WENDLING, D., 
2011 

Onset of Inflammatory Eye 
Disease Under Tocilizumab 
Treatment for Rheumatologic 
Conditions: a Paradoxical 
Effect? 

The Journal of 
Rheumatology/ 38/ 
10 

CHEN, Y.H., 2008 Optic Neuritis as the First 
Manifestation of Rheumatoid 
Arthritis 

Journal of Neuro-
Ophthalmology/ 28/ 
237-238 
 

BARTH, W. F., Relapsing polychondritis, 
rheumatoid arthritis and 
blindness 

American Journal of 
Ophthalmology/ 66/ 
890-896 

LÓPEZ-LONGO, 
F. J., 2009 

The value of anti-cyclic 
citrullinated peptide 
antibodies in rheumatoid 
arthritis: Do they imply new 
risk 
factors? 

Drug News and 
Perspectives/ 22/ 
543-548 

PUÉCHAL, X., 
2013 

Rheumatoid Arthritis 
Vasculitis 

16th International 
Vasculitis & ANCA 
WorkshoP 
Presse Medicale/ 42/ 
527-530 

Inclusão de pacientes 
com comorbidades 

SUJIT ITTY, B. Y., 
2008 

Anti-cyclic citrullinated 
peptide, rheumatoid factor, 
and ocular symptoms typical 
of rheumatoid arthritis 

Transactions of the 
American 
Ophthalmological 
Society/ 106/ 75-81 
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QUADRO 13 – ESTUDOS EXCLUÍDOS E JUSTIFICATIVAS 

(continuação) 

Motivo da exclusão Autor, ano Título Revista/ Volume/ 
Página 

 GOELDNER, I., 
2011 

Association of anticyclic 
citrullinated peptide 
antibodies with extra-articular 
manifestations, gender, and 
tabagism in rheumatoid 
arthritis patients from 
southern Brazil 

Clinical 
Rheumatology/ 30/ 
975-980 
 

JENSEN, J. L., 
1997 

Characteristics of rheumatoid 
arthritis patients with self-
reported sicca symptoms: 
evaluation of medical, 
salivary and oral parameters 

Oral diseases/ 3/ 
254-261 

MATSUOLA, T., 
1997 

Incidence of Ocular 
Complications in Rheumatoid 
Arthritis and the Relation of 
Keratoconjunctivitis Sicca 
with its Systemic Activity 

Scandinavian Journal 
of Rheumatology/ 26/ 
113-116 

Ausência de associação 
entre anticorpos e 
manifestações extra-
articulares da Artrite 
Reumatoide 
 

ELKON, K. B., 
1984 

Autoantibodies in the sicca 
syndrome (primary Sjogren's 
syndrome) 
 

Annals of the 
Rheumatic Diseases/ 
43/ 243-245 
 

ALBALLA, S. R., 
1995 

The expression of rheumatoid 
arthritis in Saudi Arabia 

Clinical 
Rheumatology/ 14/ 
641-645 

VIGNESH, A. P. 
P., 2015 

Ocular manifestations of 
rheumatoid arthritis and their 
correlation with anti-cyclic 
citrullinated peptide 
antibodies 

Clinical 
Ophthalmology/ 9/ 
393-397 

YACOUB Y. I., 
2012 

Rheumatoid factor and 
antibodies against 
citrullinated peptides in 
Moroccan patients with 
rheumatoid arthritis: 
Association with disease 
parameters and quality of life 

Clinical 
Rheumatology/ 31/ 
329-334 

Ausência de descrição 
das manifestações 
oculares da Artrite 
Reumatoide 
 

JÓNSSON, T., 
1995 

Raised IgA rheumatoid factor 
(RF) but not IgM RF or IgG RF 
is associated with extra-
articular manifestations in 
rheumatoid arthritis 

Scandinavian Journal 
of Rheumatology/ 24/ 
372-375. 
 

KIM, I. G., 2012 Reduced Corneal Sensitivity 
in Patients With Rheumatoid 
Arthritis 

Cornea/ 31/ 1381-
1385 
 

DE RYCKE, L., 
2004 

Rheumatoid factor and 
anticitrullinated protein 
antibodies in rheumatoid 
arthritis: Diagnosis value, 
associations with radiological 
progression rate, and extra-
articular manifestations 

Annals of the 
Rheumatic Diseases/ 
63/ 1587-1593 
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QUADRO 14 - ESTUDOS EXCLUÍDOS E JUSTIFICATIVAS 

(continuação) 

Motivo da exclusão Autor, ano Título Revista/ Volume/ 
Página 

Texto completo não 
encontrado (após busca 
em bases de dados 
conforme acesso 
disponibilizado pela 
Universidade Federal do 
Paraná e após busca 
através do serviço de 
comutação bibliográfica 
desta universidade) 
 

OPREA, D., 2012 Extra-articular manifestations 
in patients with seropositive 
rheumatoid arthritis 

Archives of the 
Balkan Medical 
Union/ 47/ 327-330 

MIZUSHIMA, Y., 
1981 

Studies on IgE rheumatoid 
factor 
 

Japanese Journal of 
Medicine/ 20 

Ausência de relação 
entre anticorpos e 
manifestações oculares 
da Artrite Reumatoide 

SEONG-KYU, K., 
2008 

Anti-Cyclic Citrullinated 
Peptide Antibody, Smoking, 
Alcohol Consumption, and 
Disease Duration as Risk 
Factors for Extraarticular 
Manifestations in Korean 
Patients with Rheumatoid 
Arthritis 

The Journal of 
Rheumatology/ 35/ 
995-1001 
 

HE, J., 2013 Characteristics of Sjögren’s 
syndrome in 
rheumatoid arthritis 

Rheumatology/ 52/ 
1084-1089 
 

JONSSON, T., 
1995 

Clinical implications of IgA 
rheumatoid factor 
subclasses 

Annals of the 
Rheumatic Diseases/ 
54/ 578-581 

VAN ZEBEN, D., 
1992 

Clinical significance of 
rheumatoid factors in early 
rheumatoid arthritis: results of 
a follow up study 

Annals of the 
Rheumatic Diseases/ 
51/ 1029-1035 
 

PÄI, S., 1998 Correlation of Serum IgA 
Rheumatoid Factor Levels 
with Disease 
Severity in Rheumatoid 
Arthritis 

Scandinavian Journal 
of Rheumatology/ 27/ 
252-256 
 

TURESSON, C., 
2003 

Extra-articular disease 
manifestations in rheumatoid 
arthritis: incidence trends and 
risk factors over 46 years 

Annals of the 
Rheumatic Diseases/ 
62/ 722–727 
 

CIMMINO, M. A., 
2000 

Extra-articular manifestations 
in 587 Italian patients with 
rheumatoid arthritis 

Rheumatology 
International/ 19/ 
213-217 

RICHMAN, N. C., 
2013 

Extraarticular Manifestations 
of Rheumatoid Arthritis in a 
Multiethnic Cohort of 
Predominantly Hispanic and 
Asian Patients 

Medicine (United 
States) / 92/ 92-97 
 

ÇALGÜNERI, M., 
2006 

Extra-articular manifestations 
of rheumatoid arthritis: 
Results of a university 
hospital of 526 patients in 
Turkey 

Clinical and 
Experimental 
Rheumatology/ 24/ 
305-308 
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QUADRO 15 – ESTUDOS EXCLUÍDOS E JUSTIFICATIVAS 

(conclusão) 

Motivo da exclusão Autor, ano Título Revista/ Volume/ 
Página 

 SARAHTÇIU-
MEKA, V., 2010 

Extra-articular manifestations 
of seronegative and 
seropositive rheumatoid 
arthritis 

Bosnian Journal of 
Basic Medical 
Sciences/ 10/ 26-31 

NYHÄLL-
WÅHLIN, B. M., 
2009 

High disease activity disability 
burden and smoking predict 
severe extra-articular 
manifestations in early 
rheumatoid arthritis 

Rheumatology/ 48/ 
416-420 
 

TURESSON, C., 
2000 

Predictors of extra-articular 
manifestations in rheumatoid 
arthritis 

Scandinavian Journal 
of Rheumatology/ 29/ 
358-364 

KANYEREZI, B. 
R., 1980 

Some aspects of rheumatoid 
disease in Uganda 

East African Medical 
Journal/ 57/ 39-43 

TURESSON, C., 
2007 

Rheumatoid factor and 
antibodies to cyclic 
citrullinated peptides are 
associated with severe extra-
articular manifestations in 
rheumatoid arthritis 

Annals of the 
Rheumatic Diseases/ 
66/ 59-64 

KORKMAZ, C., 
2006 

Anti-cyclic citrullinated 
peptide (CCP) antibodies in 
patients with long-standing 
rheumatoid arthritis and their 
relationship with extra-
articular manifestations 

Clinical Biochemistry/ 
39/ 961-965 

MOURA, M. C., 
2012 

Epidemiological profile of 
patients with extra-articular 
manifestations of rheumatoid 
arthritis from the city of 
Curitiba, south of Brazil 

Revista Brasileira de 
Reumatologia/ 52/ 
679-694 

FONTE: O autor (2018). 
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ANEXO 1 – ESCALA DE AVALIAÇÃO METODOLÓGICA UTILIZADA NESTA 
REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

FIGURA 9 - CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO DE ESTUDOS TRANSVERSAIS ANALÍTICOS DO 
JOANNA BRIGGS INSTITUTE 

 

 
FONTE: MOOLA, S. et al (2017). 


