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RESUMO 
 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica 

crônica que pode ter acometimento extra articular em 40% dos casos, sendo que o 

acometimento pulmonar é um dos mais comuns e com maior impacto na morbi- 

mortalidade. Objetivo: Avaliar fatores de risco para doença pulmonar intersticial (DPI) 

em pacientes com artrite reumatoide (AR), bem como a associação da doença 

intersticial com uso de metotrexato e atividade articular. Método: Estudo transversal 

retrospectivo realizado entre março e dezembro de 2019 em pacientes de um serviço 

terciário de artrite reumatóide que tinham realizado função pulmonar e tomografia 

computadorizada de tórax por qualquer motivo clínico. Foram avaliadas características 

tomográficas como presença de DPI e extensão, assim como atividade de doença 

articular através de DAS-PCR, DAS-VHS e CDAI. Medidas funcionais como 

Capacidade Vital Forçada (CVF) e Difusão do Monóxido de Carbono (DCO) também 

foram avaliadas. Foram excluídos pacientes com sobreposição de outras 

colagenoses, radioterapia com potencial de lesão actínica pulmonar ou ressecção 

pulmonar. Resultados: Foram avaliados 1233 pacientes, dos quais 134 pacientes 

foram elegíveis. A maioria era do sexo feminino (89,6%) com uma média de idade de 

61 anos e com fator reumatoide positivo (86,2%). DPI-AR foi detectada em 49 

pacientes (36,6%), sendo que na classificação por extensão, 24,6% foram 

classificados como extensão limitada e 11,9% como doença extensa. Houve 

associação de DPI-AR com idade  62 anos, sexo masculino, histórico de tabagismo, 

estertores finos na ausculta pulmonar e redução de difusão de monóxido de 

carbono. 

fatores independentes associados com DPI-AR, com razão de chance de 4,36 e 

3,03, respectivamente. O uso de metotrexato não foi associado com maior 

prevalência de doença intersticial. Conclusão: Idade e atividade articular da AR são 

fatores importantes associados com DPI-AR no ambulatório de artrite reumatoide do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Metotrexato não parece ter 

associação com o desenvolvimento da DPI-AR. 

 

Palavras-chave: 1. Artrite Reumatoide. 2. Doenças Pulmonares Intersticiais. 3. 

Doença Pulmonar Intersticial - Artrite Reumatoide. 



 
ABSTRACT 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, systemic, inflammatory autoimmune 

disease, extra-articular manifestations may occur in about 40% of patients. Lung 

disease is one of the most common and with impact in morbidity and mortality. 

Objective: To assess risk factors for interstitial lung disease (ILD) in patients with 

rheumatoid arthritis (RA), as well as to assess the association of ILD with the use of 

methotrexate and joint disease activity. Methods: Retrospective cross-sectional study 

conducted between March and December 2019 with patients at follow-up for RA in the 

outpatient clinic of a tertiary healthcare service who had undergone lung function test 

and chest computed tomography for any clinical reason. We evaluated tomographic 

characteristics, such as the presence of ILD and its extension, as well as joint disease 

activity, by means of scores, such as Disease Activity Score-28 for RA (DAS-28) with 

C-reactive protein (DAS28-CRP), DAS-28 with erythrocyte sedimentation rate 

(DAS28-ESR) and Clinical Disease Activity Index (CDAI). Functional measures, such 

as forced vital capacity (FVC) and diffusing capacity of the lungs for carbon monoxide 

(DLCO), were also evaluated. Patients who had overlapping collagen diseases, 

radiation therapy with potential for radiation-induced lung injury or lung resection, were 

excluded. Results: We evaluated 1,233 patients, of which 134 were eligible for this 

study. The majority were female (89.6%), with a mean age of 61 years old and with 

positive rheumatoid factor (86.2%). RA-associated ILD (RA-ILD) was detected in 49 

patients (36.6%), and 24.6% had limited extension ILD and 11.9% had extensive ILD. 

There was an association of RA-

old and moderate or high RA disease activity were independent factors associated with 

RA-ILD, with an odds ratio of 4.36 and 3.03, respectively. The use of methotrexate was 

not associated with higher prevalence of ILD. Conclusion: Age and RA disease activity 

are important factors associated with RA-ILD in our outpatient clinic of Hospital de 

Clínicas da Federal Parana University. Methotrexate was not associated with the 

development of RA-ILD in this study. 

 
Keywords: 1. Rheumatoid Arthritis. 2. Interstitial Lung Disease. 3. Rheumatoid 

Arthritis - Associated Interstitial Lung Disease. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune inflamatória sistêmica 

crônica que tem prevalência variável em torno de 0,3 a 1% da população, com 

predomínio entre mulheres entre 30 e 50 anos (ALAMANOS; VOULGARI; DROSOS, 

2006). 

Apesar de o mais comum serem manifestações articulares, a doença extra 

articular pode ocorrer em cerca de 40% dos pacientes, sendo as mais comuns os 

nódulos reumatoides, a síndrome de Sjögren secundária e a doença pulmonar 

(TURESSON, 2003). 

A primeira descrição da associação de doença pulmonar e AR foi realizada 

em 1948 (ELLMAN; BALL, 1948). Desde então, já está bem estabelecido o 

acometimento pulmonar diverso dessa doença, na forma de pleurite/derrame pleural, 

nódulos reumatoides, síndrome de Caplan, hipertensão pulmonar, bronquiolite, 

bronquiectasias e doença pulmonar intersticial (REMY-JARDIN et al., 1994; TANOUE, 

1998). 

A doença pulmonar intersticial (DPI) é a forma mais comum de doença 

pulmonar relacionada a AR (HUANG et al., 2020; TANOUE, 1998). Em estudos com 

tomografia computadorizada de tórax, a prevalência varia de 28 a 58% (GABBAY et 

al., 1997; HUANG et al., 2020; ZHANG et al., 2017), mas estima-se que apenas 5 a 

10% seja clinicamente relevante (HABIB et al., 2011; KELLY et al., 2014). 

Um dos grandes impactos da DPI na AR é na mortalidade. Um estudo 

populacional demonstrou que a mediana de sobrevida após o diagnóstico é cerca de 

2,6 anos, enquanto em pacientes com AR sem DPI chega a quase 10 anos 

(BONGARTZ et al., 2010). 

O diagnóstico implica em mudança no tratamento, uma vez que muitas das 

medicações utilizadas para o tratamento da doença articular não são adequadas para 

o tratamento da doença pulmonar. 

O presente estudo se propõe a avaliar fatores de risco para DPI em pacientes 

do ambulatório de artrite reumatoide do CHC-UFPR, bem como a associação com uso 

de metotrexato, atividade articular e extensão tomográfica. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar fatores de risco para DPI em pacientes do ambulatório de artrite 

reumatoide do CHC-UFPR. 

 

1.1.2 Objetivo específico 

 

Observar se existe associação entre atividade articular da artrite reumatoide 

e o uso de metotrexato com DPI e extensão tomográfica da doença. 

 

2 METODOLOGIA 
 

Este foi um estudo transversal, realizado no ambulatório de AR do CHC-UFPR 

no período de março a dezembro de 2019, com aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da instituição sob o parecer 02452218.8.0000.0096. 

Foram incluídos pacientes com 18 anos ou mais, em acompanhamento por 

AR, que tinham realizado exames de função pulmonar e tomografia computadorizada 

de tórax por qualquer motivo. 

Foram excluídos pacientes com sobreposição de outras colagenoses, 

radioterapia com potencial de lesão actínica pulmonar ou com ressecção pulmonar. 

Foram avaliados dados clínicos relativos a atividade da AR (DAS-28 PCR, 

DAS-28 VHS e CDAI), sintomas pulmonares (tosse, expectoração, grau de dispneia 

pela escala Medical Research Council modificada -mMRC), dados de exame físico 

(baqueteamento digital, estertores finos, saturação periférica de oxigênio), 

medicamentos para tratamento atual da AR, uso prévio de metotrexato (duração em 

anos e dose máxima utilizada), dosagem de fator reumatoide (FR) e anti peptídeo 

citrulinado cíclico (anti CCP). Os seguintes dados também foram pesquisados para 

caracterização da população estudada: sexo, idade, tempo desde o diagnóstico de 

AR, histórico de tabagismo, medidas de função pulmonar - capacidade vital forçada 

(CVF), volume expirado forçado no 1º segundo (VEF1), relação VEF1/CVF, 

capacidade pulmonar total (CPT), volume residual (VR), relação VR/CPT, difusão de 

monóxido de carbono (DCO), difusão corrigida para ventilação alveolar (D/VA).  
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A atividade de doença articular foi dividida em dois grupos: 1) doença em 

remissão ou atividade leve e 2) atividade moderada ou alta. 

As tomografias computadorizadas de tórax foram avaliadas da seguinte 

forma: 1) em doença ausente, limitada ou extensa e 2) em relação à quantificação 

de extensão em cinco níveis e classificação conforme algoritmo proposto por Goh et 

al. (GOH et al., 2008). A avaliação foi feita por 2 radiologistas torácicos de forma 

independente, porém não foi realizada análise de concordância entre eles. 

Os dados foram armazenados e analisados com auxílio dos programas Excel 

e SPSS Statistics v. 22.0. 

Resultados de variáveis quantitativas foram descritos por média, desvio 

padrão, mediana, mínimo, máximo e amplitude interquartílica. Para variáveis 

categóricas foram apresentados frequência e percentual. Para avaliação da existência 

de pontos de corte para variáveis quantitativas, relacionados à fibrose (sim ou não), 

foram ajustadas curvas ROC. A comparação dos três grupos definidos pela doença 

(ausente, limitada ou extensa), em relação às variáveis quantitativas, foi usado o teste 

não-paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste post-hoc de Dunn. Comparações dos 

grupos definidos pela doença (limitada ou extensa) foram feitas usando-se o teste não- 

paramétrico de Mann-Whitney. Em relação a variáveis categóricas a comparação foi 

feita usando-se o teste de Qui-quadrado. Para a análise univariada e multivariada de 

fatores associados à fibrose foram ajustados modelos de Regressão Logística. O teste 

de Wald foi usado para avaliação da significância das variáveis e a medida de 

associação estimada foi a odds ratio com respectivos intervalos de confiança de 95%. 

A condição de normalidade de variáveis quantitativas contínuas foi avaliada pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. Os 

dados foram analisados com o programa computacional Stata/SE v.14.1. 

StataCorpLP, USA. 

Para avaliar de forma conjunta o efeito das variáveis e o controle adequado 

da doença articular sobre a probabilidade de DPI-AR, foi ajustado um modelo 

multivariado para incluindo sexo, estertores finos, idade e DCLO como variáveis 

explicativas (estas foram as variáveis que apresentaram p<0,05 na análise univariada. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1 ARTRITE REUMATOIDE 

 

A AR é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica e crônica que tem 

prevalência variável em torno de 0,3 a 1% da população. O predomínio ocorre entre 

mulheres entre 30 e 70 anos (ALAMANOS; VOULGARI; DROSOS, 2006; DAVID M 

LEE; MICHAEL E WEINBLATT, 2001). 

Estima-se que a contribuição genética para AR pode chegar a 60% 

(MACGREGOR et al., 2000). Com relação aos fatores ambientais, o tabagismo é um 

dos mais associados à AR e estima-se que 35% dos casos de AR seropositiva seja 

em virtude do cigarro, configurando, assim, o maior fator de risco prevenível 

(KÄLLBERG et al., 2011). Um estudo demonstrou que a presença de duas cópias de 

HLA-DR SE associada à história de tabagismo aumentou em 21 vezes o risco de AR 

em comparação com indivíduos sem história de tabagismo com o mesmo gene 

(KLARESKOG et al., 2006). 

Existe a hipótese que a AR seropositiva inicia-se no pulmão. Uma das 

evidências que corroboram esta teoria é que autoanticorpos relacionados à AR são 

detectados no escarro mesmo antes do desenvolvimento da doença (WILLIS et al., 

2013). Outra evidência é que há uma dominância de imunoglobulina A em indivíduos 

com autoanticorpos positivos para AR, em comparação com um grupo saudável com 

esses autoanticorpos negativos que tem predominância de imunoglobulina G. Essa 

constatação leva a hipótese que a doença pode surgir de reação imune na mucosa do 

aparelho respiratório (KINSLOW et al., 2016). 

Critérios de classificação para AR têm sido propostos nas últimas décadas. 

Por muitos anos foram utilizados os critérios da associação americana de 1987, 

conhecidos como 1987 ACR. Para o diagnóstico de AR por meio dessa ferramenta 

são avaliados os seguintes critérios: rigidez matinal por pelo menos 1 hora, artriteem 

pelo menos 3 articulações simultâneas em 14 possíveis articulações (interfalangeanas 

proximais, metacarpofalangianas, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos e 

metatarsofalangianas), artrite em pelo menos uma articulação da mão (punhos, 

metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais), artrite simétrica, nódulos 

reumatoides, fator reumatoide positivo e alterações radiográficas típicas da artrite 

reumatoide. Para o diagnóstico de AR, deve-se ter pelo menos quatro dos sete 
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critérios. É importante salientar que os quatro primeiros critérios devem estar 

presentes por pelo menos seis semanas (ARNETT et al., 1988). 

Em 2010 esses critérios foram revistos em conjunto com a Aliança Europeia 

de Associações de Reumatologia (EULAR). O 2010 ACR/EULAR tem foco na doença 

precoce, uma vez que uma das críticas ao 1987 ACR é a falta de sensibilidade para 

estes casos. Com o avanço no tratamento, aumenta o peso da necessidade de 

diagnóstico precoce para evitar morbimortalidade. Os critérios devem ser aplicados 

em pacientes que têm pelo menos uma articulação com sinovite definida clinicamente 

e que não seja explicado melhor por outro diagnóstico. Os critérios são expostos na 

tabela 1, uma pontuação de pelo menos seis é necessária para classificar o paciente 

como AR definitiva (ALETAHA et al., 2010). 

 
TABELA 1 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA AR 

1)Envolvimento articular Score 
1 grande articulação¹ 0 
2-10 grandes articulações²  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 (sendo pelo menos 1 pequena articulação) 5 
2)Sorológico 

FR e anti-CCP negativos 0 
FR ou anti-CCP em baixos títulos 2 
FR ou anti-CCP em altos títulos 3 
3)Provas de atividades inflamatórias 
PCR e VHS normais 0 
PCR ou VHS anormais 1 
4)Duração dos sintomas 
< 6 semanas 0 

 1 
FONTE: ALETAHA et al.,(2010). 
LEGENDA: anti CCP= anti peptídeo citrulinado cíclico, FR= fator reumatoide, 
PCR= proteína Creativa , VHS= velocidade de hemossedimentação 
¹ Grandes articulações são referentes à ombros, cotovelos, quadril, joelhos e tornozelos 
² Pequenas articulações são referentes a metacarpofalangeanas, 
interfalangeanas proximais, segundo a quinto metatarsofalangeanas, 
hálux e punhos. 

 

3.1.1 Acompanhamento da Artrite Reumatoide 

 
Para o acompanhamento de pacientes com AR são utilizados instrumentos 

validados que tornam mais objetivas as avaliações de atividade de doença, a 

ACR/EULAR e a Sociedade Brasileira de Reumatologia endossam o uso de tais 

ferramentas (ENGLAND et al., 2019; FRAENKEL et al., 2021; MOTA et al., 2018). 

No presente trabalho utilizamos 3 das ferramentas recomendadas: disease 
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activity score 28 PCR (DAS28 PCR), disease activity score 28 VHS (DAS28 VHS) e 

clinical disease activity index (CDAI) (ENGLAND et al., 2019; MOTA et al., 2018). Os 

dois primeiros levam em consideração a avaliação de 28 articulações (ombros, 

cotovelos, punhos, joelhos, metacarpofalangeanas e interfalangeanas proximais), 

valor da prova inflamatória (VHS e PCR) e uma autoavaliação de saúde global do 

paciente que vai de 0 a 100. Esses dados são colocados em uma fórmula e pode ter 

como resultados:  (remissão), entre 2,7 a 3,2 (doença com baixa atividade), entre 

3,3 e 5,1 (doença com moderada atividade) e > 5,1 (doença com alta atividade) 

(PREVOO et al., 1995). 

Na avaliação clínica, muitas vezes não temos os parâmetros laboratoriais. 

Nesses casos, uma alternativa é o CDAI, que leva em consideração apenas 

parâmetros clínicos, além da avaliação das articulações e da autoavaliação dasaúde 

global, entra no cálculo a avaliação do médico de atividade global da doença. Esses 

(doença com baixa atividade), entre 11 e 22 (doença com moderada atividade) e > 22 

(doença com alta atividade) (ALETAHA et al., 2005). 

Está bem estabelecido que a intervenção terapêutica precoce diminui as 

chances de dano articular permanente e incapacidade funcional (BUKHARI et al., 

2003). A reavaliação clínica, no mínimo a cada 3 meses, utilizando instrumentos 

validados, ajudam a garantir a eficácia e tolerabilidade do tratamento proposto. O alvo 

predefinido é remissão ou baixa atividade de doença (FRAENKEL et al., 2021). 

 

3.1.2 Tratamento da Artrite Reumatoide 

 

Para o tratamento da artrite reumatoide são utilizados medicamentos 

modificadores do curso da doença (MMCDs). Essa classe de medicamentos é 

subdividida em MMCD sintéticos, MMCD biológicos e MMCD sintéticos alvo- 

específicos. No grupo dos sintéticos convencionais, inclui-se o metotrexato, 

hidroxicloroquina, leflunomida e sulfassalazina. 

Entre os MMCDs biológicos encontramos diversos mecanismos de ação: 

inibidores de fator de necrose tumoral (etanercepte, adalimumabe, infliximabe, 

golimumabe, certolizumabe), inibidores do receptor da interleucina 6 (tociliizumabe, 

sarilumabe), inibidor da coestimulação da célula T (abatacepte) e anti CD20 

(rituximabe). E entre os MMCDs sintéticos alvo-especificos estão os inibidores de JAK: 
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tofacitinibe, baracitinibe e upadacitinibe. 

Em pacientes que nunca utilizaram MMCDs e que apresentam doença com 

moderada a alta atividade há uma forte recomendação para o início do tratamento 

com metotrexato, por ser uma droga com eficácia estabelecida, segura, com 

flexibilidade das doses, baixo custo e permitir uma combinação com outros 

medicamentos (FRAENKEL et al., 2021). 

 

3.2 DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL NA ARTRITE REUMATOIDE 

 

A DPI na AR tem um amplo espectro clínico, variando de doença subclínica à 

doença terminal. Habitualmente com evolução insidiosa e não aguda (DAWSON et 

al., 2021). 

A prevalência é bastante variável dependendo da metodologia utilizada no 

estudo, com alterações intersticiais em estudos de imagem variando entre 22 a 58% 

(GABBAY et al., 1997; HUANG et al., 2020; KAWANO-DOURADO et al., 2020; 

ZHANG et al., 2017), mas estima-se que a DPI clinicamente significativa atinja uma 

minoria, cerca de 5 a 10% (HABIB et al., 2011; KELLY et al., 2014). 

Os padrões tomográficos mais comuns são pneumonia intersticial usual (PIU), 

pneumonia intersticial não específica (PINE) e pneumonia em organização (PO), 

sendo que a PIU é a mais frequente entre os três (BONILLA HERNÁN et al., 2021; 

LEE et al., 2005; ZAMORA-LEGOFF et al., 2017a) e com pior prognóstico (ASSAYAG 

et al., 2014; KIM et al., 2010; SOLOMON et al., 2013; ZAMORA-LEGOFF et al., 

2017b). Outros padrões intersticiais menos encontrados são dano alveolar difuso, 

pneumonia intersticial linfocítica e padrão semelhante a pneumonia intersticial 

descamativa (SHAW et al., 2015). A quantificação de extensão de doença intersticial 

em cinco níveis na tomografia de tórax com a classificação em doença ausente, 

limitada ou extensa foi proposto inicialmente para esclerose sistêmica. O ponto de 

corte para dividir entre doença limitada e extensa é de 20% de extensão. Apesar 

dessa classificação ter sido proposta e validada como ferramenta prognóstica para 

esclerose sistêmica (GOH et al., 2008), foi utilizado para AR com o mesmo desfecho, 

ou seja, pacientes com doença limitada têm um melhor prognóstico do que pacientes 

com doença extensa (SATHI et al., 2012). 

Apesar de melhor prognóstico, tem-se evidência que mesmo pacientes com 

anormalidades intersticiais pulmonares não caracterizadas como DPI estabelecida 
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podem apresentar progressão em 38% dos casos (KAWANO-DOURADO et al., 2020). 

 

3.2.1 Fatores de risco para doença pulmonar intersticial na Artrite Reumatoide  

 

 Apesar da AR ser mais comum em pacientes sexo feminino, existem 

evidências que há um risco aumentado para DPI-AR no sexo masculino com uma 

razão de risco de 4,36 em um estudo populacional da equipe da Mayo Clinic 

(BONGARTZ et al., 2010; KELLY et al., 2014; KIELY et al., 2019). 

Outro fator de risco bastante relacionado é a idade mais avançada, sendo 

mais comum o aparecimento de DPI-AR na sexta década de vida (BONGARTZ et al., 

2010; KELLY et al., 2014; KODURI et al., 2010). 

A história de tabagismo também é fator de risco para o desenvolvimento desse 

tipo de acometimento, sendo que a evidência é mais forte entre os homens tabagistas 

(KELLY et al., 2014; KIELY et al., 2019). 

Os autoanticorpos relacionados a AR também aumentam o risco de DPI-AR, 

especialmente em altos títulos (KELLY et al., 2014; KIELY et al., 2019; TURESSON, 

2003). Um estudo multicêntrico britânico com 230 pacientes com DPI-AR encontrou o 

anti-CCP como fator de risco mais fortemente associado ao desenvolvimento da 

doença pulmonar (KELLY et al., 2014). 

Há também associação de DPI-AR com nódulos reumatoides (BONGARTZ et 

al., 2010; KIELY et al., 2019), aumento de VHS (BONGARTZ et al., 2010; KIELY et 

al., 2019; KODURI et al., 2010) e gravidade da doença articular (erosões e destruição 

óssea) (BONGARTZ et al., 2010). Um estudo recente demonstrou que quanto maiora 

atividade articular (utilizando a ferramenta DAS 28), maior o risco de DPI-AR. A 

razão de risco aumentou progressivamente desde 1,00 para DAS 28 na faixa de 

remissão até 3,48 para alta atividade de doença (SPARKS et al., 2019). 

 

3.3 METOTREXATO E DPI 

 

Apesar de ser a medicação mais utilizada para o tratamento da AR, por muitos 

anos o metotrexato foi reconhecido como fator causal comum de DPI fibrótica. Porém, 

atualmente o mais aceito é que esse medicamento cause uma pneumonite induzida 

por droga, uma reação pulmonar inflamatória aguda incomum que acomete cerca de 

0,4 a 1% dos pacientes (SALLIOT; VAN DER HEIJDE, 2009; SATHI et al., 2012). 
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Dawson et al levantam duas razões principais para o metotrexato ter sido por 

tantos anos implicado como um importante causador de complicações pulmonares. A 

primeira é a inabilidade de estabelecer a toxicidade que o metotrexato pode induzir no 

pulmão. Antes da disponibilidade de tomografia computadorizada de alta resolução e 

avanços na radiologia, era difícil diferenciar pneumonite por droga, infecção e DPI 

fibrosante. E a segunda razão é que a própria AR causa DPI, mesmo em pacientes 

que nunca utilizaram metotrexato. E atualmente com o maior conhecimento desse 

acometimento extra articular da AR fica mais fácil a diferenciação (DAWSON et al., 

2021). 

A pneumonite por metotrexato causa sintomas inespecíficos como febre, 

dispneia, tosse seca e hipoxemia. É importante descartar causas infecciosas 

realizando culturas. Habitualmente os sintomas iniciam no primeiro ano do uso da 

medicação, mas existem relatos desse tipo de doença até 3 anos após o início do 

metotrexato (DAWSON et al., 2021; SALLIOT; VAN DER HEIJDE, 2009). Não é 

obrigatório biópsia para confirmação diagnóstica se o diagnóstico provável se impõe, 

uma vez que, muitas vezes têm aspecto anatomopatológico semelhante a outras 

doenças. O tratamento consiste em descontinuar o uso do metotrexato e, apesar de 

controverso, habitualmente inicia-se o uso de corticosteroides (DAWSON et al., 2021). 

Apesar da pneumonite por metotrexato ser rara, não é recomendado sua 

prescrição em pacientes que já têm doença pulmonar importante, pois apresentam 

menor reserva pulmonar caso ocorra (KIELY et al., 2019). 

 

3.4 TRATAMENTO DA DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL ASSOCIADA A 

ARTRITE REUMATOIDE 

 

Um grande desafio do tratamento de pacientes com DPI-AR é que nem sempre 

as medicações utilizadas para o tratamento da AR são adequadas para o tratamento 

da DPI-AR. Outro ponto importante é que muitas medicações utilizadas no tratamento 

da AR são sugeridas como causadoras de DPI, como os inibidores de TNF e o próprio 

metotrexato, porém é difícil comprovar causalidade já que a própria doença pode 

causar a doença intersticial (SHAW et al., 2015). 

Soma-se a isso, a ausência de estudos controlados sobre o tema na literatura 

médica. Assim, o tratamento da DPI-AR é bastante debatido e apoia-se em evidências 

de estudos retrospectivos e séries de casos (CASSONE et al., 2020b). 
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O tratamento da DPI-AR é principalmente baseado em corticosteroides e 

imunossupressores independente do padrão tomográfico (SHAW et al., 2015). 

Os corticosteroides não são mais considerados tratamentos de primeira linha. 

Porém, em casos de exacerbações graves ou quando o início de ação precisa ser 

mais rápido, são uma opção. Habitualmente são prescritos na dose de prednisona 0,5 

a 1mg/kg/dia ou equivalente (HUANG et al., 2020). 

Rojas- Serrano et al observaram que altas doses de prednisona (1mg/kg/dia) 

por 6 semanas em uma coorte de pacientes com DPI-AR mostrou melhora significativa 

da CVF naqueles com menor grau de fibrose pulmonar na tomografia de tórax. Esse 

estudo teve maior predomínio de pacientes com padrão de PINE (ROJAS-SERRANO 

et al., 2012). Um estudo multicêntrico britânico teve resultado diametralmente oposto, 

pois encontrou maior mortalidade no grupo tratado com corticosteroides, a população 

deste estudo tinha predomínio do padrão PIU na tomografia (K. SCOTT et al., 2014). 

Há uma maior resposta com corticosteroides em padrões tomográficos compatíveis 

com PINE ou PO (O’DWYER et al., 2013), o que pode explicar esses resultados. 

O grupo britânico de estudos de DPI estudou os efeitos dos MMCDs em DPI- 

AR. Foram avaliados 260 pacientes com DPI e não foi encontrada associação entre 

mortalidade e nenhuma dessas drogas, incluindo metotrexato, sulfassalazina, 

leflunomida e hidroxicloroquina. Também foi comparado com o uso de azatioprina e 

micofenolato que demonstraram diminuição da mortalidade com um risco relativo de 

0,65 (BROWN et al., 2014). 

Apesar do micofenolato ter sido mais estudado no tratamento da esclerose 

sistêmica, uma coorte com pacientes que apresentavam diversas doenças do tecido 

conjuntivo em tratamento com micofenolato sugere que pode ser utilizado para outras 

doenças reumáticas. Apesar de apenas 14% dos pacientes serem portadores de DPI- 

AR, a análise de subgrupo foi consistente com uma melhora da função pulmonar neste 

grupo. E quando comparado padrão PIU versus padrão não-PIU demonstrou que 

enquanto nos pacientes com padrão não-PIU houve uma melhora da CVF no padrão 

PIU foi encontrada estabilidade da doença intersticial (FISCHER et al., 2013). 

Uma outra coorte retrospectiva de DPI fibrótica por colagenose comparou o 

tratamento com azatioprina e com micofenolato. Ambas as medicações tiveram 

semelhanças na incidência de morte, transplante ou hospitalização por causas 

respiratórias. Curiosamente, esse estudo evidenciou um aumento de CVF e DCO em 

4 anos de seguimento no grupo que fez uso da azatioprina e estabilidade desses 
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parâmetros no grupo que usou micofenolato. Os autores trazem a hipótese para a 

diferença de desfecho do estudo de Fischer et al a maior incidência de padrão PIU e 

esclerose sistêmica no grupo que fez uso de micofenolato (OLDHAM et al., 2016). 

Os inibidores de TNF são associados a maior mortalidade em pacientes com 

DPI-AR, especialmente em pacientes de idade mais avançada (KOO et al., 2015). Em 

virtude disso, a Sociedade Espanhola de Reumatologia e o Instituto Nacional para 

Saúde e Cuidados de Excelência recomendam que não se utilize esse tipo de 

tratamento nesse grupo de pacientes (BALSA CRIADO; GRUPO GUIPCAR, 2019; 

HOLROYD et al., 2019). 

Entretanto, alguns biológicos podem ser utilizados no tratamento da DPI-AR. 

O abatacepte, apesar de existir evidência de exacerbação de doença pulmonar 

preexistente como DPOC, asma e DPI (KANG et al., 2020), apresenta evidências 

importantes a favor do seu uso. Metanálise publicada em 2021 mostra uma melhora 

ou estabilização tomográfica da DPI-AR com abatacepte em 76,6 a 92,7% e aumento 

de DCO ou CVF em mais de 85% dos pacientes (VICENTE-RABANEDA et al., 2021). 

O tocilizumabe também tem dados conflitantes na literatura. Em um relato de 

caso demonstrou-se a piora da DPI pré existente em um paciente após 23 infusões 

de tocilizumabe e posterior melhora dos sintomas e dos achados tomográficos com a 

descontinuação da medicação (WENDLING et al., 2013). Porém, a revisão da 

literatura que englobou 41 pacientes com DPI-AR sugere estabilização/melhora da 

doença intersticial em 82,8% dos casos (CASSONE et al., 2020b).Uma coorte 

retrospectiva com 10 anos de duração que incluiu 56 pacientes com DPI-AR tratados 

com rituximabe mostrou que 52% dos pacientes mantiveram estabilidade e 16% 

obtiveram melhora da doença pulmonar. Os pacientes que tiveram piora tinham uma 

DPI mais grave antes do início da terapêutica (MD YUSOF et al., 2017). 

O MMCD sintético tofacitinibe, recentemente foi sugerido como potencial 

estabilizador da doença intersticial em pacientes com AR. A evidência vem de estudos 

com animais, relato e séries de casos (SALDARRIAGA-RIVERA; LÓPEZ-VILLEGAS, 

2019; SENDO et al., 2019; VACCHI et al., 2021). Ainda não temos estudos 

randomizados controlados com essa droga na DPI-AR. Pacientes com DPI-AR podem 

evoluir de forma progressiva, apesar de terapêutica imunomoduladora instituída. Em 

um estudo que analisou nintedanibe em pacientes com DPI progressiva (n=663), 

foram incluídos pacientes com doenças autoimunes (25%) sendo que metade deles 

tinha AR (FLAHERTY et al., 2019). Neste estudo, foram definidos como progressão 
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casos que apresentaram, no últimos 24 meses da inclusão, alguma das situações a 

seguir: 1) redução relativa de CVF de pelo menos 10% do valor predito; 2) redução 

entre 5% e 10% do valor predito associado a piora dos sintomas respiratórios ou um 

aumento da extensão tomográfica da fibrose; 3) piora dos sintomas respiratórios 

associada a maior extensão tomográfica da fibrose apesar do tratamento de escolha. 

Pacientes com critérios de progressão apresentaram menor taxa de queda de CVF 

em relação ao placebo, incluindo o grupo de pacientes com AR, mostrando um 

benefício potencial neste grupo. 

Outro antifibrótico, a pirfenidona, também foi estudado para o tratamento de 

DPI-AR. A pirfenidona demonstrou, em modelo animal, reduzir os níveis de 

interleucina 6 e de fator de necrose tumoral alfa, ambas citocinas envolvidas na 

patogênese da AR (SCHAEFER et al., 2011). Relato de dois casos de DPI-AR tratados 

com pirfenidona e hidroxicloroquina que demonstrou estabilização da lesão 

pulmonar e doença articular (CASSONE et al., 2020a). 

Apesar dos antifibróticos terem sido primeiramente aprovados para fibrose 

pulmonar idiopática, existem características em comum com a DPI-AR como a 

predominância do padrão PIU (LEE et al., 2005; ZAMORA-LEGOFF et al., 2017a) e 

alterações genéticas como a mutação do MUC 5B (JUGE et al., 2018). Além de 

compartilharem características como predominância no sexo masculino, em idade de 

incidência e histórico de tabagismo (MATSON; LEE; EICKELBERG, 2021). 

A terapia adjuvante na DPI-AR inclui cessação do tabagismo, tratamento da 

doença do refluxo gastroesofágico, encaminhamento para reabilitação pulmonar e 

oxigenoterapia quando indicadas e vacinação contra influenza, doença pneumocócica 

(SHAW et al., 2015) e, atualmente, para coronavírus. 

Pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento, especialmente 

se padrão PIU, devem ser encaminhados para avaliação de transplante pulmonar de 

maneira precoce (SHAW et al., 2015). 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
Foram atendidos 1233 pacientes no ambulatório de AR do CHC-UFPR no período 

entre março e dezembro de 2019. Destes, 1052 não preencheram os critérios de 

inclusão por não terem realizados os exames de função pulmonar e tomografia 

computadorizada de tórax, não preencherem critérios diagnósticos para AR ou dados 

conflitantes/indisponíveis. Após aplicados critérios de exclusão, totalizaram 134 

pacientes para o estudo (FIGURA 1). 

 
FIGURA 1 – DESENHO DO ESTUDO 

FONTE: A autora (2021). 
 

Os participantes eram predominantemente do sexo feminino (89,6%) com 

uma média de idade de 61 anos. Para uma melhor análise etária, foi realizada curva 

ROC que demonstrou significância estatística para idade de 62 anos (p=0,013), com 

sensibilidade de 69,7% e especificidade de 56,3% e, portanto, foi esse o corte utilizado 

para a análise estatística. 

A maioria dos pacientes não tinham histórico de tabagismo (53%), mas entre 

os tabagistas a carga tabágica média foi de 22,8 maços-ano. Quase a totalidade dos 

pacientes tinham histórico de uso prévio de metotrexato ou estavam utilizando no 

momento da análise (93,2%). 
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Com relação à atividade de doença articular, houve discrepância na 

quantificação de acordo com a ferramenta utilizada. Observamos que, utilizando a 

DAS28-PCR, a maioria dos pacientes apresentava-se em remissão (48%), ao passo 

que pela CDAI, 46% estavam em baixa atividade. A DAS28-VHS mostrou-se mais 

heterogênea nos achados. Entretanto, independente da ferramenta utilizada, mais 

de 50% da amostra foi classificada como em remissão ou baixa atividade. 

A descrição completa das características da população estudada é 

apresentada na TABELA 2: 

 
TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

Características clínico-epidemiológicas [n = 134]  

Sexo feminino, n (%) 120 (89,6) 
Idade em anos, média ± desvio-padrão 61 ± 11 
Tabagismo atual ou prévio, n (%) [n = 132] 62 (47) 
Tempo de doença em anos, média ± desvio-padrão 13 ± 9 
Fator reumatoide positivo, n (%) [n=104] 112 (86,2) 
Presença de sintomas pulmonares, n (%) [n = 133] 106 (79,7) 
Atividade articular DAS28 PCR [n = 105]  
Remissão, n (%) 51 (48,6) 
Baixa atividade, n (%) 16 (15,2) 
Moderada atividade, n (%) 31 (29,5) 
Alta atividade, n (%) 7 (6,7) 
Atividade articular DAS28 VHS [n = 99]  
Remissão, n (%) 28 (28,3) 
Baixa atividade, n (%) 22 (22,2) 
Moderada atividade, n (%) 36 (36,4) 
Alta atividade, n (%) 13 (13,1) 
Atividade articular CDAI [n = 115]  
Remissão, n (%) 12 (10,4) 
Baixa atividade, n (%) 53 (46,1) 
Moderada atividade, n (%) 34 (29.6) 
Alta atividade, n (%) 16 (13,9) 
Características funcionais [n = 134]  
CVF absoluta (L), média ± desvio-padrão 2,99 ± 0,99 
CVF relativa (%), média ± desvio-padrão 98,2 ± 22 
DCO absoluta (mL/min/mmHg), média ± desvio-padrão [n = 121] 19,9 ± 5,34 
DCO relativa (%), média ± desvio-padrão [n = 121] 96,4 ± 27,9 
Extensão tomográfica [n = 134]  
Ausente, n (%) 85 (63,4) 
Limitada, n (%) 33 (24,6) 
Extensa, n (%) 16 (11,9) 

FONTE: A autora (2021). 
LEGENDA: CDAI = clinical disease activity index, CVF = capacidade vital forçada, 
DAS28 PCR= disease activity score 28 com proteína C reativa, DAS28 PCR= 
disease activity score 28 com velocidade de hemossedimentação, DCO= difusão do 
monóxido de carbono. 
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Levando-se em consideração a avaliação funcional pulmonar (incluindo DCO) 

e radiológica, a maioria dos pacientes não apresentavam alterações. Entretanto, dos 

49 pacientes com DPI-AR pela TCAR, 24,6% apresentavam doença limitada e 11,9% 

doença extensa. 

Quando analisados fatores que pudessem estar associados à maior 

probabilidade de DPI-  

estertores finos e redução da DCO mostraram-se significativos. De forma 

interessante, não houve associação com o uso de metotrexato (TABELA 3). 

 
TABELA 3 - ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS AVALIADAS E A DPI-AR 

  
n 

Sem 
 DPI-AR 

com  
DPI-AR 

 
p 

 67 32 (47,8%) 35 (52,2%) <0,001 
Sexo masculino 14 4 (28,6%) 10 (71,4%) 0,008 
Tabagismo prévio 45 22 (48,9%) 23 (51,1%) 0,024 
Sintomas pulmonares presentes 106 67 (63,2%) 39 (36,8%) 0,738 
Presença de estertores finos 26 9 (34,6%) 17 (65,4%) 0,001 
Tratamento prévio de metotrexato 124 81 (65,3%) 43 (34,7%) 0,219 
Atividade de doença moderada/alta 50 29 (58%) 21 (42%) 0,075 
FR positivo 112 68 (60,7%) 44 (39,3%) 0,172 
CVF (%) média ± desvio-padrão 134 100,8 ± 19,6 93,7 ± 25,2 0,073 
DCO (%) média ± desvio-padrão 121 101,5 ± 26,6 87,6 ± 28,2 0,010 
FONTE: A autora (2021). 
LEGENDA: CVF = capacidade vital forçada, DCO= difusão do monóxido de carbono, 
DPI-AR= doença pulmonar intersticial relacionada a artrite reumatoide, FR= fator 
reumatoide. 

 

Além disso, os pacientes que foram tratados com metotrexato, foram 

classificados com doença tomográfica extensa em 9,7% dos casos e ausência de DPI 

em 65,3%. A associação entre tratamento prévio com metotrexato e extensão 

tomográfica é apresentada na TABELA 4. 

 
TABELA 4- ASSOCIAÇÃO COM TRATAMENTO PRÉVIO COM METOTREXATO E 
EXTENSÃO TOMOGRÁFICA 
Tratamento prévio 
com metotrexato   

Extensão tomográfica 

Ausente Limitada Extensa p 

Não 4 (44,4%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) 0,008 
Sim 81 (65,3%) 31 (25%) 12 (9,7%) 

 

FONTE: A autora (2021). 
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Os parâmetros identificados na análise univariada com p < 0,10 foram 

atividade de doença moderada/grave foram fatores independentes para DPI-AR com 

razão de chance de 4,36 e 3,03, respetivamente (TABELA 5). 

 
TABELA 5 - ANÁLISE MULTIVARIADA 

 p OR IC95% 
 0,005 4,36 1,57 - 12,09 

Sexo masculino 0,215 3,29 0,50 - 21,7 
Presença de estertores finos 0,774 1,22 0,32 - 4,58 
DCO (mL/min/mmHg) 0,235 0,94 0,86 - 1,04 
Atividade de doença moderada/alta 0,027 3,03 1,14 - 8,09 

FONTE: A autora (2021). 
LEGENDA: DCO= difusão do monóxido de carbono. 
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5 DISCUSSÃO 
 

A avaliação de fatores de risco é extremamente importante na DPI-AR, uma 

vez que tem uma prevalência relevante, com impacto em mudança de tratamento e 

mortalidade (BONGARTZ et al., 2010; HABIB et al., 2011; KELLY et al., 2014). Estudo 

que avaliou conhecimento sobre prevalência e fatores de risco da DPI-AR entre mais 

de 600 médicos reumatologistas ou pneumologistas, evidenciou que frequentemente 

pacientes com alto risco para DPI-AR não são considerados para screening. O 

conhecimento dos fatores de risco e a cooperação entre médicos pneumologistas e 

reumatologistas são fundamentais para diagnóstico o mais precoce possível e 

tratamento adequado (SOLOMON et al., 2021). 

Apesar da AR ser mais comum entre o sexo feminino, na nossa amostra a 

DPI-AR foi mais frequente entre os homens assim como já demonstrado por outros 

autores (BONGARTZ et al., 2010; KELLY et al., 2014; KIELY et al., 2019). 

A média dos pacientes com DPI-AR foi de 65,6 anos, o que também está de 

acordo com o que tem sido descrito na literatura internacional que é entre 64 e 71 

anos (BONGARTZ et al., 2010; KELLY et al., 2014; KODURI et al., 2010). 

A presença de autoanticorpos relacionados a AR, especialmente em altos 

títulos, tem sido demonstrado como fator de risco para DPI-AR (BONILLA HERNÁN 

et al., 2021; KELLY et al., 2014; KIELY et al., 2019; TURESSON, 2003; XIE et al., 

2021). No presente estudo não houve associação positiva entre o FR positivo e DPI- 

AR, porém foram utilizadas metodologias diferentes para a dosagem do FR o que 

pode ter contribuído para um viés. Metanálise publicada recentemente concluiu que 

pacientes com FR ou anti CCP positivos têm maior risco de desenvolver DPI-AR, 

porém a análise de subgrupos por região mostrou que apesar de pacientes da Ásia, 

África e Europa com anti CCP positivo terem maior risco de DPI-AR, isso não foi 

estatisticamente significativo para população da América, sendo que foram incluídos 

dois estudos dos Estados Unidos e um do México (XIE et al., 2021). Isso levanta o 

questionamento de se a população brasileira se comportaria diferente, uma vez que a 

literatura nacional é escassa nesse tema. Kelly et al, descreveram altos títulos de anti 

CCP como fator mais associado a DPI-AR, porém infelizmente o número de pacientes 

da amostra que tinham esse exame foi extremamente baixo o que não nos permitiu 

essa análise (KELLY et al., 2014). 

Apesar da presença de sintomas respiratórios não ter sido associada a 
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doença intersticial na amostra estudada de maneira estatisticamente significativa, 

vemos que um terço dos pacientes que não apresentavam sintomas respiratórios 

tinham DPI na tomografia de tórax. Coorte espanhola teve resultado semelhante, de 

90 pacientes com DPI-AR, 29 (33,7%) não apresentavam qualquer sintoma (BONILLA 

HERNÁN et al., 2021). Isso nos mostra a importância de ir além da anamnese nesse 

grupo de pacientes. 

Estertores finos na ausculta pulmonar foram associados com o diagnóstico de 

DPI-AR, reforçando que independente da queixa de sintomas pulmonares, deve-se 

fazer uma ausculta pulmonar criteriosa em todo paciente com AR. É uma medida de 

baixo custo e sem contraindicação que pode levar a um diagnóstico mais precoce. 

Estudo prospectivo cego que englobou 148 pacientes demonstrou correlação entre 

estertores finos bilaterais e a presença de DPI fibrótica. Inclusive esse tipo de 

alteração na ausculta foi o fator preditivo com maior relação com a presença de 

tomografia de tórax com padrão PIU, padrão tomográfico mais frequente na DPI-AR 

(SGALLA et al., 2018). 

Estudos com estetoscópio digital e análise sonora à procura de estertor em 

velcro mostram que a acurácia dessa recente tecnologia é melhor do que a do médico 

reumatologista, 84 a 90% contra 60 a 70%, respectivamente (MANFREDI et al., 2019; 

PANCALDI et al., 2018). Isso reforça a importância de uma ausculta minuciosa no 

exame físico do paciente com AR, pois apesar dessa ferramenta ser promissorapara 

screening, infelizmente não está disponível na prática atualmente. 

A atividade de doença articular moderada ou grave foi fator independente na 

análise multivariada na associação com DPI-AR com razão de chance de 3,03. O que 

sugere a importância do controle da inflamação sistêmica para tentar evitar o 

desenvolvimento da DPI-AR. Isso já foi sugerido em estudo de coorte prospectiva com 

1419 pacientes que demonstrou que atividade articular na AR está associada ao maior 

risco de desenvolver a doença intersticial pulmonar (SPARKS et al., 2019). 

No presente trabalho a média da DCO foi normal no grupo com DPI-AR, 

apesar de significativamente mais baixa que o grupo sem DPI-AR. Já foram propostos 

diversos pontos de corte na literatura para tentar auxiliar no screening de doença 

intersticial, mas não existe consenso (MANFREDI et al., 2019; WANG et al., 2015; 

YILMAZER et al., 2016). 

Porém, mesmo com um ponto de corte mais baixo de DCO de 47%, a acurácia 

e a sensibilidade foram baixas (54,9% e 30,8%, respectivamente) (MANFREDI et al., 
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2019). 

No modelo de análise multivariada apresentado contemplando idade, sexo, 

moderada ou grave foram fatores de risco independentes associados com DPI-AR. 

Um hipótese para que as outras variáveis não tenham sido independentes na análise, 

estertores finos e menos casos com atividade articular fora do alvo. 

A grande maioria dos pacientes deste estudo foi tratada em algum momento 

com metotrexato, interessante notar que 65,3% desses pacientes não foram 

diagnosticados com DPI-AR e doença extensa esteve presente em 9,7%, sugerindo 

um fator protetor. Apesar de historicamente o metotrexato ter sido considerado fator 

causal, evidências recentes corroboram com o achado do presente estudo 

(CARRASCO CUBERO; CHAMIZO CARMONA; VELA CASASEMPERE, 2021; 

IBFELT et al., 2021; JUGE et al., 2021; KIELY et al., 2019). 

O estudo teve limitações, especialmente o fato de ser retrospectivo e as 

limitações inerentes a esse tipo de estudo. Além disso, foi realizado em um único 

centro. Porém, a maior parte dos dados encontrados estão em consonância com a 

literatura mundial o que reforça sua relevância. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo investigou fatores de risco para DPI-AR e encontrou 

rtores 

moderada ou grave foram fatores independentes associados com DPI-AR. Isso mostra 

a importância de um adequado controle articular para tentar evitar o acometimento 

pulmonar. 

O uso de metotrexato não foi associado com maior prevalência de doença 

intersticial nos indivíduos estudados, o que esta de acordo com os dados mais 

recentes da literatura que sugerem, inclusive, que o metotrexato pode ser um fator 

protetor para DPI-AR. 
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