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Prefácio

Professor Doutor Jaime C. Branco

As espondilartrites constituem um grupo de doenças reumáticas cujo
denominador comum é a inflamação mais ou menos intensa e/ou extensa da
coluna vertebral.
Além das articulações axiais estes fenómenos inflamatórios podem atingir as
articulações periféricas, as enteses e outros órgãos, nomeadamente a pele, o
olho e o intestino.
Doenças com estas características – afetando vários locais, diferentes estruturas
e diversos órgãos – produzem múltiplos sintomas e muitos sinais, quer físicos quer
laboratoriais e imagiológicos, e possuem várias modalidades terapêuticas que
importa avaliar, para decidir, e monitorizar, para comparar, de forma detalhada,
criteriosa e objetiva.
Além da objetividade e minúcia os instrumentos desenvolvidos para realizar a
avaliação e monitorização destas como de outras doenças, reumáticas ou
não, devem ser simples de aplicar, na clínica diária e em investigação, e para
serem aceites e utilizados pela generalidade da comunidade médica e científica
internacional, têm que ser fiáveis e reprodutíveis.
Para este objetivo têm contribuído investigadores individuais e associados em
sociedades ou em grupos científicos.
Bons exemplos são a ASAS – Assessement in Spondyloarthritis International
Society (específicamente dedicada às espondilartrites) e o OMERACT – Outcome
Measures in Rheumatology (rede informal internacional para melhorar a avaliação
dos outcomes em Reumatologia) que vêm trabalhando, há décadas, para definir
e normalizar resultados, efeitos e desenlaces e para desenvolver os instrumentos
que os possam avaliar, medir e determinar.
Este conjunto de critérios e ferramentas definem o conceito de Metrologia
aplicada ao estudo e à clínica das doenças e sua terapêutica.
Convidou-me o Prof. Doutor Fernando Pimentel dos Santos, editor deste livro, que
redigisse o seu prefácio. Fico-lhe muito agradecido por esta solicitação.
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É com muito gosto e grande honra que o faço, quer por ele, amigo e colaborador
antigo, competente e leal, quer pelo conjunto de ilustres colegas que reuniu para
elaborar e redigir esta obra que tem incontestável interesse formativo de consulta
permanente.
Aqui podemos encontrar de forma exaustiva e sistematizada os conceitos e
as ferramentas necessárias para bem ‘tratar’ e bem ‘estudar’ os doentes com
espondilartrites.
Os diversos capítulos além do diagnóstico, classificação e opções terapêuticas
destas doenças e do destaque devido à Metrologia, encerram os diversos
conjuntos de instrumentos de índole clínica (avaliação das articulações axiais
e periféricas, enteses, rigidez, mobilidade, função, dor, atividade da doença,
fadiga e outras manifestações sistémicas, doenças concomitantes, qualidade de
vida), laboratorial, imagiológica e terapêutica (incluindo os critérios de resposta
e remissão).
É uma obra de utilidade indubitável e indiscutível interesse cujo sucesso, estou
certo, será comprovado pelo uso continuado que certamente lhe darão os
médicos – reumatologistas e outros – e restantes profissionais de Saúde com
interesse nestes temas.
Parabéns aos seus Editor e Autores.
Professor Doutor Jaime C. Branco

Reumatologista
Professor Catedrático e Diretor da NOVA Medical School | Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa
Diretor do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE |
Hospital de Egas Moniz
Investigador Principal do Comprehensive Health Research Centre (CHRC) - Centro de
Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC)
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Nota do Editor
As espondilartrites (SpA) encontram-se entre as doenças reumáticas inflamatórias
mais frequentes com uma prevalência estimada na população Portuguesa de
1,6%1. A raquialgia inflamatória assume-se como um sintoma muito sugestivo, a
neoformação óssea, traduzida por sindesmófitos e/ou anquilose, traduz um sinal
radiográfico muito apelativo e a inflamação das enteses é considerada uma
alteração histológica muito característica2.
Em cerca de 80% dos casos surgem antes dos 30 anos, podendo determinar
franca incapacidade funcional e deterioração da qualidade de vida com
impacto muito significativo na capacidade para trabalhar e no consumo de
serviços de saúde3. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado em tempo
útil, parecem constituir os principais determinantes para um melhor prognóstico4.
O recurso à Metrologia na prática clínica, ao permitir a obtenção de resultados
confiáveis, repetíveis, reproduzíveis, compatíveis e comparáveis constitui um
recurso essencial para facilitar e otimizar a tomada de decisão, em termos
de diagnóstico e de abordagem terapêutica5. O seu uso de forma alargada
representa uma garantia para a melhoria contínua da qualidade dos serviços
de saúde prestados6 e provavelmente um determinante para o sucesso da
intervenção do clínico.
Neste contexto, surge o livro “Metrologia nas SpA”, que representa um projecto
desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos de Espondilartrites (GESPA),
da Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR). Na sua elaboração foram
envolvidos especialistas nacionais com particular interesse nesta área. Este
livro representa assim uma oportunidade para aumentar a consciencialização
sobre a importância da metrologia e contribuir para estabelecer uma referência
nacional, em harmonia com as melhores práticas defendidas a nível internacional.
Deste modo, pretende-se garantir a uniformidade na avaliação dos doentes,
independentemente dos locais ou profissionais envolvidos, promovendo uma
prestação de serviços de qualidade.
Este manual é assim dirigido a um grupo abrangente de profissionais de saúde
que se estende, dos profissionais pouco familiarizados com o tema e que
necessitam de uma introdução ao mesmo, até aos que se encontram envolvidos
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na avaliação das SpA, no seu dia-a-dia, mas que desejam aumentar o seu
conhecimento ou obter informações específicas. Pretende-se assim, facultar ao
utilizador uma fonte de informação de referência, simultaneamente simples e
pragmática, sobre o tema das SpA.
A ampla utilização do livro “Metrologia nas SpA” deverá contribuir para uma melhor
e mais consciente utilização dos recursos existentes promovendo a melhoria do
diagnóstico, monitorização e decisão terapêutica e, paralelamente, a realização
de projetos de investigação multicêntricos, a nível nacional e internacional.
Por último, pretende-se que este livro possa contribuir, de forma direta ou indireta,
para a melhoria da qualidade de vida dos doentes com SpA.
Fernando M. Pimentel-Santos
Coordenador do GESPA, 2019
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01

A IMPORTÂNCIA DA
METROLOGIA

Rita Pinheiro Torres1,2, FM Pimentel-Santos1,2
1
NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa; 2 Hospital de Egas Moniz,
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Lisboa

Introdução
A metrologia tem-se vindo a mostrar vital para áreas tão diversas como a saúde,
a tecnologia, a aviação, a defesa ou a energia. Na realidade, a metrologia
contribui para diagnósticos mais precisos, para que os telemóveis e os cartões
de crédito possam funcionar, para que os aviões possam voar e para que a
distribuição de eletricidade seja possível. Se é verdade que a metrologia está
presente em quase tudo o que utilizamos e fazemos na nossa vida quotidiana,
também é verdade que continua a ser um conceito não completamente claro
para o cidadão comum. 1,2
Definição de metrologia
O International Bureau des Poids et Measures define metrologia como a ciência
da medição, envolvendo avaliações experimentais e teóricas, com determinado
nível de incerteza, aplicável em qualquer campo da ciência e tecnologia1.
A metrologia abrange três atividades principais:
•

A definição de unidades de medida internacionalmente aceites (ex. usando
o “Metro” (m) como unidade de medida);

•

A realização de medições por métodos científicos (ex. medição em metros
com recurso ao laser);

•

A garantia de rastreabilidade (“traceability”), determinando e documentando
o valor e a precisão (“accuracy”) de uma medição e promovendo a
disseminação desse conhecimento1.
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Neste contexto, a metrologia é essencial na investigação científica e a
investigação científica constitui a base do desenvolvimento da própria metrologia.
Isto permite o aparecimento de novas ferramentas metrológicas que podem
promover a investigação e o desenvolvimento da indústria2. A metrologia envolve
assim um grande espectro de áreas podendo ser dividida em três categorias
com diferentes níveis de complexidade e precisão1,2.
•

A metrologia científica ou fundamental centra-se na organização e
desenvolvimento de padrões de medição e na sua manutenção. Em termos
concretos, centra-se na definição de unidades de medida, no desenvolvimento
de novos métodos de medição, na realização/estabelecimento de padrões
de medição e na sua transferência, de forma rastreável, para os potenciais
utilizadores da sociedade1,2.

•

A metrologia industrial ou aplicada refere-se à aplicação da ciência de
medição à indústria e a outros processos, possibilitando o seu uso pela
sociedade. Deve garantir a adequação dos instrumentos de medição, a sua
calibração e a qualidade das medições. Promove assim, a qualidade de vida
dos cidadãos e da investigação científica1,2.

•

A metrologia legal refere-se a requisitos regulatórios das medições e dos
instrumentos de medição, para a proteção da saúde, segurança pública
e meio ambiente, permitindo a tributação adequada, a proteção dos
consumidores e o comércio justo. Garante que as medições efetuadas
favorecem a transparência das transações económicas1,2.

Deste modo, a metrologia científica, industrial e jurídica deve-se desenvolver
para acompanhar as necessidades da sociedade, garantindo a sua relevância
e utilidade num processo de evolução global. A metrologia assume assim,
um papel crucial para garantir qualidade, competitividade e otimização de
recursos em todo o mundo, pois fornece aos consumidores a garantia de que
as medições corretas são realizadas3. A precisão assume, neste contexto, um
aspeto de primordial importância e a rastreabilidade metrológica a garantia
de que diferentes métodos e instrumentos de medição, usados em diferentes
países, em momentos diferentes, produzam resultados confiáveis, repetíveis,
reproduzíveis, compatíveis e comparáveis. Garantir a rastreabilidade de uma
medição é assegurar que se teve em consideração todas as incertezas e que é
uma representação precisa do que se está a medir3. Estes aspetos são centrais
na aplicação da metrologia na área da saúde.
Metrologia e saúde
No setor da saúde, devido à presença constante do risco de vida, é importante
medir de forma precisa. As medições e os instrumentos de medição, usados
no dia-a-dia, são fundamentais nos processos de prevenção, diagnóstico e
tratamento de diferentes situações clínicas.
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As medições de variáveis fisiológicas, bioquímicas, físicas e outras relacionadas
com o doente, constituem aspetos relevantes não só no complexo processo
de tomada de decisão na prática clínica, mas também na investigação
e desenvolvimento de novas tecnologias. Neste contexto, a precisão, a
confiabilidade, o rigor na medição dessas variáveis e a adequabilidade ao uso na
prática clínica, assumem enorme relevância4. A garantia de qualidade da medição
deve ser assegurada por ferramentas metrológicas, por exemplo, calibrações,
controle metrológico legal e métodos de medição de referência, essenciais para
a confiabilidade dos resultados5. Medições incorretas podem comprometer a
segurança dos doentes expondo-os a riscos graves e desnecessários e motivar
também um consumo inapropriado de recursos4.
A melhoria da esperança de vida, verificada nos últimos anos, tem contribuído
para a maior prevalência das doenças crónicas como o cancro, as doenças
neurodegenerativas, cardiovasculares e osteo-articulares. Esta nova realidade
deveu-se e motivou um maior desenvolvimento tecnológico nos métodos de
rastreio e diagnóstico bem como o desenvolvimento de novas abordagens
terapêuticas. A metrologia assumiu um papel crítico neste desenvolvimento, ao
assegurar a precisão das medidas para avaliar a performance dos novos testes
de diagnóstico e das novas terapêuticas, bem como garantir a segurança e
eficácia da sua administração. Deste modo, promoveu paralelamente a melhoria
contínua da qualidade dos serviços de saúde prestados ao cidadão6. Torna-se evidente que, na atualidade, a educação e o treino dos médicos e restantes
profissionais de saúde envolvidos na avaliação sistemática dos utentes assume
uma enorme importância. Informação, formação e treino são essenciais para
aumentar o conhecimento da terminologia, da importância e do papel da
metrologia7.
Metrologia (em Reumatologia) nas Espondilartrites (SpA)
Prestar cuidados de saúde de elevada qualidade é um objetivo dos
Reumatologistas e dos profissionais de saúde que trabalham na área
da Reumatologia. A implementação da medicina baseada na evidência
e a avaliação contínua da prática clínica, têm contribuído para que os
Reumatologistas possam oferecer cuidados de saúde de maior qualidade.
Organizações internacionais, como o American College of Rheumatology (ACR) ou
a European League Against Rheumatism (EULAR), e nacionais, como a Sociedade
Portuguesa de Reumatologia (SPR), têm vindo a promover o uso de medidas
validadas que permitem avaliar de forma sistemática, diferentes dimensões das
doenças. Deste modo, pretende-se difundir metodologias que podem contribuir
para o estabelecimento do diagnóstico, promover uma monitorização mais precisa
e uma abordagem terapêutica mais adequada dos doentes e, simultaneamente
promover a investigação. Em Portugal, a implementação do Reuma.pt8 tem tido
este propósito. Ao divulgar e implementar o uso dos principais índices/scores
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validados para a avaliação dos doentes com diferentes patologias reumáticas,
incluindo as SpA, tem permitido uma uniformização da avaliação dos doentes
reumáticos, nas diferentes instituições de saúde, pelos diferentes profissionais. O
sucesso desta iniciativa traduz-se no aumento contínuo do número de registos
clínicos e no número de projetos de investigação desenvolvidos9.
Na área das SpA, os índices de Bath9-11 constituem um bom exemplo de como a
metrologia pode exercer um excelente apoio na clínica e investigação e evoluir
ao longo do tempo, adequando-se às novas necessidades. O Bath Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) e o Bath Ankylosing Spondylitis
Disease Functional Index (BASFI) foram validados em diferentes idiomas (incluindo
o Português), tendo demonstrado idênticas propriedades psicométricas (tempo
necessário para preenchimento, variabilidade, reprodutibilidade e sensibilidade
para a mudança), nas diferentes versões12-28. Isso permite a sua ampla utilização,
garantindo equivalência de resultados, independentemente do local e das
circunstâncias em que são feitas essas avaliações.
Nos últimos anos temos, porém, assistido ao uso crescente de plataformas web
na área da saúde, que são frequentemente usadas para avaliar os doentes.
Recentemente, versões eletrónicas dos índices de Bath foram também testadas,
demonstrando boa concordância com as versões em papel, possibilitando assim
o seu uso na prática clínica29.
Outro aspeto relevante prende-se com a introdução de novos conceitos como
a grande divisão das SpA em formas axiais (radiográficas e não radiográficas)
e periféricas. Neste novo cenário, tornou-se relevante avaliar a aplicabilidade
destes índices, desenvolvidos inicialmente para avaliação de doentes com
Espondilite Anquilosante, em situações semelhantes. Vários autores avaliaram
a possibilidade do seu uso na generalidade dos doentes com SpA, envolvendo
os doentes com formas não radiográficas de Espondilartrite axial (nr-axSpA),
formas axiais de artrite psoriásica (axPsA) e formas pediátricas. Os resultados dos
vários estudos apontaram para relevância do seu uso nestas diferentes formas
de apresentação da doença30-34.
Muitos elementos dos índices de Bath têm ainda sido recomendados
como parâmetros do core set de avaliação proposto pelo Assessment of
SpondyloArthritis International Society (ASAS)35. Adicionalmente, itens do BASDAI
e Bath Ankylosing Spondylitis Patient Global Score (BAS-G) são usados como
variáveis do Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) – um índice
composto que avalia a atividade dos doentes com axSpA36,37. ASDAS e BASDAI
são, atualmente, os índices frequentemente recomendados para avaliação da
atividade da doença e têm servido como critérios de decisão para a introdução
de terapêuticas biológicas 38,39.
Os índices de Bath foram das primeiras formas de avaliação sistemática da
atividade, repercussão funcional e bem-estar. A história recente mostra como têm
sido usados e ajustados para responder às novas necessidades 29. Desde então,

| 22

Metrologia nas Espondilartrites

outras medidas têm vindo a ser desenvolvidas para otimizar essas avaliações e
para permitir avaliar outras dimensões, como a qualidade de vida ou impacto
profissional destas doenças 40,41. Os capítulos deste livro, “Metrologia nas SpA”,
põem em evidência as medidas disponíveis, o modo de utilização e sua correta
valorização, e as lacunas que precisam ser preenchidas.

Mensagens chave
A metrologia é a ciência da medição em que a precisão e a rastreabilidade se
assumem como aspetos primordiais.
A metrologia garante que diferentes métodos e instrumentos de medição, usados
em diferentes países, em momentos diferentes, produzem resultados confiáveis,
repetíveis, reproduzíveis, compatíveis e comparáveis.
A metrologia contribui para a prestação de serviços de qualidade.
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Introdução
O termo Espondilartrites (SpA) reúne um conjunto de doenças reumáticas
inflamatórias crónicas que se caracterizam pelo envolvimento do esqueleto axial
(coluna vertebral e articulações sacroilíacas), manifestações periféricas (artrite,
entesite e dactilite) e por possíveis manifestações extra-articulares, sendo as
mais frequentes a uveíte anterior aguda (UAA), a psoríase e a doença inflamatória
intestinal (DII)1. Partilham entre si características genéticas, patogénicas, clínicas
e de resposta à terapêutica2.
Dependendo da manifestação principal, as SpA podem ser classificadas em dois
grupos:
SpA axial (axSpA)

SpA periférica (pSpA)

caracteriza-se
pelo
envolvimento
inflamatório
predominante
das
articulações sacroilíacas e/ou coluna
vertebral, dividindo-se em dois grandes
grupos, consoante a ausência ou
presença de sacroiliite radiográfica, em
espondilartrite axial não radiográfica (nraxSpA) e espondilartrite axial radiográfica
(r-axSpA), identificada classicamente
como Espondilite Anquilosante (AS) 1

quando existe envolvimento predominante
de articulações periféricas. Neste grupo
destacam-se a artrite psoriática (PsA),
artrite relacionada com a Doença
Inflamatória Intestinal (DII) e a artrite
reativa 1
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Embora a fisiopatologia das SpA ainda esteja mal compreendida, sabemos que
estas ocorrem principalmente em doentes geneticamente predispostos, sendo
particularmente forte a associação ao HLA-B271. No entanto, a presença do
HLA-B27 por si só não tem valor diagnóstico, uma vez que está presente em 8%
dos indivíduos caucasianos Europeus saudáveis. São ainda frequentes alterações
inespecíficas como a elevação da velocidade de sedimentação e da proteínaC-reativa (PCR) em 40% dos doentes, anemia normocítica normocrómica ligeira
ou elevação da fosfatase alcalina2.
Não existe nenhum exame “gold standard” para o diagnóstico de SpA. O
diagnóstico continua a ser clínico baseando-se na história clínica e exame
objetivo com integração dos dados de avaliação analítica, radiográfica e/ou
Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e após exclusão de outros potenciais
diagnósticos2. Apesar dos critérios de classificação visarem a criação de grupos
homogéneos de doentes, no âmbito de investigação, os critérios mais recentes,
os do grupo Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) de
20093, são passíveis de serem utilizados na prática clínica dos reumatologistas
para suporte diagnóstico. No entanto, a obtenção de um diagnóstico implica,
sempre, a exclusão de outras causas possíveis para os sintomas do doente.
Espondilartrite axial (axSpA)
A lombalgia/dor glútea crónica causada pela inflamação das articulações
sacroilíacas e/ou coluna vertebral é o principal sintoma dos doentes com axSpA.
Numa tentativa de melhor caraterização da lombalgia que habitualmente estes
doentes apresentam, denominada lombalgia inflamatória, e principalmente
para apoiar a sua distinção da dor lombar causada por outras patologias,
vários critérios clínicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os mais recentes
são os do grupo ASAS de 2009 e, para serem cumpridos, requerem a presença
de lombalgia crónica (> 3 meses de duração) e pelo menos 4 de 5 parâmetros
clínicos4 (tabela 1).

Tabela 1 | Critérios clínicos de lombalgia inflamatória, de acordo com o grupo ASAS4

Lombalgia inflamatória, de acordo com o grupo ASAS
1. Idade de início < 40 anos
2. Início insidioso
3. Melhoria da dor com o exercício
4. Ausência de melhoria com o repouso
5. Dor noturna (com melhoria após o levante)
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Muitas vezes a dor é mais localizada a nível das regiões glúteas, podendo ser
alternante e com as mesmas características da lombalgia inflamatória. A dor
apresenta geralmente uma boa resposta aos anti-inflamatórios não esteroides
(AINEs). Pode associar-se artrite periférica, entesite, dactilite, psoríase, UAA e
colite5.
Numa fase inicial, as manobras de avaliação das sacroilíacas poderão evidenciar
dor nestas localizações (Teste de Patrick e Teste de Gaenslen descritos na figura
1 e compressão pélvica antero-posterior e lateral6 descritas na figura 2) e poderá
haver ou não compromisso da mobilidade dos vários segmentos da coluna. Com
a evolução, outras alterações poderão ser detetadas como limitação da flexão
anterior e lateral da coluna lombar, retificação da coluna lombar, limitação da
rotação e/ou da flexão e extensão cervical, limitação da expansão torácica,
hipercifose dorsal e limitação da rotação das articulações coxo-femorais.
Podemos ainda encontrar dor à palpação das enteses e dor, com ou sem
tumefação, das articulações periféricas6.

Figura 1 | A: Teste de Gaenslen: doente em decúbito dorsal, com um membro inferior fora da marquesa e o joelho contralateral
fletido e puxado em direção ao tórax, ocorre dor na sacroilíaca do lado do membro que está fora da marquesa. B: Teste de
Patrick: doente em decúbito dorsal, com flexão de um joelho e apoio do tornozelo ipsilateral sobre o joelho contralateral (coxofemoral em flexão, abdução e rotação externa), a força aplicada sobre o joelho fletido em direção à marquesa desencadeia
dor na sacroilíaca do lado do membro extendido6.

Figura 2 | Compressão pélvica ântero-posterior (A) e lateral (B)6.
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Radiologicamente podem existir alterações típicas. A nível da bacia, a sacroiliite
radiográfica é uma característica imagiológica importante e que contribui para
a ajuda diagnóstica, quando presente. A nível da coluna vertebral, podem existir
diversas alterações típicas como a deformação em quadrado das vértebras
(“squaring” vertebral), os cantos vertebrais mais escleróticos (“shiny corners”) e
os sindesmófitos (ver capítulo imagiologia). De salientar que estas alterações
podem não ser detetadas nas fases precoces e traduzem habitualmente doença
evoluída. Neste contexto, e para tentar identificar alterações em fases precoces
da evolução da doença, a RMN das sacroilíacas e da coluna vertebral pode
permitir detetar lesões inflamatórias antes de qualquer alteração da radiografia
simples, constituindo uma importante ajuda para o diagnóstico 2.
O diagnóstico diferencial deve permitir excluir diferentes patologias, onde se
destacam 7,8:
•

Infeções com tropismo pelo esqueleto: incluem tuberculose, brucelose,
Staphylococcus aureus e fungos. Nestes casos, o quadro é geralmente
agudo, associado a febre e outros sinais e sintomas de infeção, o
envolvimento vertebral localizado e a sacroiliite unilateral;

•

Doença metastática ou neoplasia primária da coluna: ocorrem geralmente
em doentes mais idosos com quadro de astenia, perda de peso e dor
refratária aos AINEs.

•

Hiperostose esquelética idiopática difusa (DISH): observam-se pontes
ósseas grosseiras entre as vértebras, por vezes difíceis de distinguir dos
sindesmófitos, sem envolvimento das sacroilíacas, diferenciando-se da
axSpA pela clínica;

•

Outras condições como fraturas vertebrais (em que a dor é mais localizada),
hiperparatiroidismo, febre mediterrânica familiar, gota e doença de Paget
(com possíveis erosões das sacroilíacas) e osteíte condensante do ilíaco
(esclerose triangular do ilíaco, sem envolvimento da entrelinha articular nem
sacro), devem ser excluídas.

Os critérios de classificação para a axSpA propostos pelo grupo ASAS3 podem
ser aplicados a doentes com história de lombalgia com mais de 3 meses de
evolução, iniciada antes dos 45 anos de idade, sendo que os doentes podem
ser classificados através do “braço clínico” ou do “braço imagiológico” (figura 3).
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Critério de inclusão: lombalgia ≥ 3 meses de evolução, iniciada < 45 anos

"Braço Imagiológico"
Sacroiliite em imagem (radiografia
da bacia com sacroiliite radiográfica
segundo os critérios de Nova Iorque
modificados ou RMN das sacroilíacas com
inflamação ativa sugestiva de sacroiliite
associada a SpA) + ≥ 1 característica
clínica típica de SpA

"Braço Clínico"

ou

HLA B27 + ≥ 2 características clínicas
típicas de SpA

Características clínicas típicas de SpA
(de acordo com as definições descritas no texto)
lombalgia inflamatória
artrite
entesite do calcanhar
uveíte
dactilite
psoríase
doença de Crohn/colite ulcerosa
boa resposta aos AINEs
história familiar de SpA
HLA-B27
PCR elevada

Figura 3 | Critérios de classificação ASAS 2009 para axSpA. A sacroiliite radiográfica, de acordo com os critérios
de Nova Iorque modificados (1984) é definida como sacroiliite bilateral grau ≥ 2 ou unilateral grau 3 ou 4. Na RMN
as lesões inflamatórias ativas das sacroilíacas devem estar claramente localizadas nas áreas anatómicas típicas
(medula óssea subcondral ou peri-articular)3. Descrição mais detalhada no capítulo de imagiologia3.
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As definições das características clínicas típicas de SpA incluídas nos critérios de
classificação são as seguintes3:
•

Lombalgia inflamatória: presença de pelo menos 4 dos seguintes: idade
de início antes dos 45 anos, instalação insidiosa, melhoria com o exercício,
ausência de melhoria com o repouso, dor noturna que melhora ao levantar;

•

Artrite: sinovite ativa presente ou passada diagnosticada por um médico
(oligoartrite assimétrica dos membros inferiores);

•

Entesite do calcâneo: dor espontânea ou à palpação no local de inserção do
tendão de Aquiles ou da fáscia plantar no calcâneo, presente ou passada;

•

Uveíte: UAA presente ou passada, confirmada por um oftalmologista;

•

Dactilite: dactilite presente ou passada, diagnosticada por um médico;

•

Psoríase: psoríase presente ou passada, diagnosticada por um médico;

•

Doença de Crohn ou colite ulcerosa: doença de Crohn ou colite ulcerosa,
presente ou passada, diagnosticada por um médico;

•

Boa resposta aos AINEs: resolução ou melhoria significativa da dor lombar
após 24-48h de dose máxima de AINEs;

•

História familiar de SpA: presença em familiares de primeiro (pais, irmãos,
filhos) ou segundo grau (avós, tios, sobrinhos) de algum dos seguintes: AS/raxSpA, psoríase, UAA, artrite reativa, DII;

•

HLA-B27: teste positivo de acordo com as técnicas laboratoriais standard;

•

PCR elevada: concentração sérica de PCR acima do limite superior do
normal, na presença de lombalgia, após exclusão de outras causas para
esta elevação.

Os doentes que cumprem os critérios de classificação pela presença das
alterações radiográficas do “braço imagiológico” são classificados como AS/raxSpA, os restantes como nr-axSpA. Estes critérios apresentam uma sensibilidade
de 82,9% e uma especificidade de 84,4%. O “braço imagiológico” isoladamente
tem uma sensibilidade inferior (66,2%) mas maior especificidade (97,3%). RMN sem
sacroiliite ativa não exclui a classificação como axSpA se um doente cumprir os
critérios de classificação pelo “braço clínico”3.
Espondilartrite periférica (pSpA)
O termo pSpA engloba doentes com sintomas predominantemente periféricos
(artrite, entesite e dactilite). A artrite é tipicamente assimétrica, mono ou
oligoarticular, sobretudo dos membros inferiores. As alterações radiográficas das
articulações periféricas envolvidas resultam de sinovite ou entesite: osteopenia
peri-articular, diminuição simétrica do espaço articular, reação periosteal no
local de entese9.
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Outras causas possíveis para a sintomatologia do doente devem ser excluídas.
A possibilidade de artrite reumatóide (RA) é considerada nos casos de poli
ou oligoartrite, mas a negatividade para fator reumatoide (FR) e ausência de
anticorpos anti péptido citrulinado (CCP) tornam o seu diagnóstico menos
provável. Nos casos de monoartrite, a artrite sética, a artrite microcristalina e
a doença de Lyme devem ser excluídas para se estabelecer o diagnóstico de
pSpA9.
Os critérios de classificação mais recentes validados para pSpA são os
propostos pelo grupo ASAS em 2011. Estes critérios apresentam uma sensibilidade
e especificidade combinadas de 79,5% e 83,3% respetivamente10. Foram
desenvolvidos para doentes com manifestações periféricas apenas: artrite,
entesite e/ou dactilite (figura 4).

Critério de inclusão: artrite ou entesite ou dactilite (sem lombalgia atual)

≥ 2 características de SpA

≥ 1 característica de SpA
uveíte
psoríase
doença de Crohn/colite ulcerosa
infeção prévia
HLA-B27
sacroiliite em imagem

ou

artrite
entesite
dactilite
antecedente de lombalgia inflamatória
história familiar de SpA

Figura 4 | Critérios de classificação ASAS 2011 para SpA periférica10.

As características clínicas de pSpA foram definidas como para os critérios de
classificação de axSpA, exceto10:
•

Artrite, entesite e dactilite: para critério de inclusão devem ser atuais e
diagnosticadas por um médico. A artrite, entesite e dactilite atuais ou
passadas fazem também parte dos critérios adicionais (coluna da direita na
figura 4);

•

Entesite: contrariamente aos critérios de classificação ASAS para axSpA,
onde apenas estavam incluídas a dor espontânea ou à palpação das
enteses do calcâneo, qualquer local de entesite pode ser considerado para
o cumprimento destes critérios;
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•

Antecedente de lombalgia inflamatória: deve ser confirmado por
reumatologista. A sua definição é idêntica à referida nos critérios de
classificação para axSpA. Na presença de lombalgia inflamatória atual os
critérios de classificação ASAS para axSpA devem ser aplicados.

•

Infeção prévia: uretrite/cervicite ou diarreia no mês antes do início da artrite/
entesite/dactilite.

Nos doentes com psoríase ou história familiar de psoríase, os critérios de
classificação Classification Criteria for Psoriatic Arthrtitis (CASPAR) publicados em
2006 também podem ser aplicados (não excluindo o cumprimento dos critérios
de classificação ASAS para axSpA ou pSpA). Estes critérios apresentam uma
sensibilidade de 91,4% e uma especificidade de 98,7%11 (tabela 2) e devem ser
aplicados em doentes com doença articular inflamatória (articulações periféricas,
coluna, entese). Para o seu cumprimento deve ser obtido um score total ≥ 3:
Tabela 2 | Critérios de Classificação para PsA – CASPAR11

Score

Categorias
Psoríase (uma das seguintes)
atual

2

antecedente pessoal ou familiar

1

Distrofia ungueal psoriática típica

1

FR negativo

1

Dactilite atual ou passada

1

Evidência radiográfica de formação óssea justa-articular

1

Para cada categoria foram consideradas as seguintes definições11:

| 36

•

Psoríase atual: psoríase cutânea ou do couro cabeludo, presente atualmente,
de acordo com um reumatologista ou dermatologista;

•

Antecedente pessoal de psoríase: história de psoríase obtida pelo doente,
médico de família, dermatologista, reumatologista ou outro prestador de
cuidados de saúde qualificado;

•

Antecedente familiar de psoríase: história de psoríase em familiar do primeiro
ou do segundo grau de acordo com o reportado pelo doente;

•

Distrofia ungueal psoriática típica: inclui onicólise, pitting e hiperqueratose
observada em exame físico atual;
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•

FR negativo: avaliado por qualquer método, exceto latex, mas
preferencialmente por Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ou
nefelometria, de acordo com o intervalo de referência do laboratório;

•

Dactilite atual ou passada: tumefação de um dedo inteiro, reportada por
um reumatologista;

•

Evidência radiográfica de formação óssea justa-articular: ossificação mal
definida junto às margens da articulação, observadas em radiografias
simples das mãos ou dos pés, excluindo-se formação osteofitária.

Destaca-se novamente que os critérios de classificação não são critérios de
diagnóstico, mas que no âmbito da especialidade de Reumatologia, podem
contribuir para auxiliar o clínico, não sendo, contudo, necessário estarmos à
espera de reunir os critérios de classificação para se estabelecer o diagnóstico.
A PsA apresenta classicamente 5 formas clínicas distintas, não mutuamente
exclusivas, e que podem alterar-se ao longo da doença: oligoartrite assimétrica
(15-20%), poliartrite simétrica (AR–like em 50 a 60%), envolvimento axial
predominante (2 a 5%), predomínio das interfalângicas distais (IFDs, em 2 a 5%)
e mutilante (5%). Em 15% dos casos a psoríase pode surgir depois da artrite. O
diagnóstico de PsA é frequentemente considerado num doente com artrite,
psoríase e FR negativo. No entanto, FR em títulos baixos e/ou anticorpos antiCCP podem ser encontrados em 5-16% e 5% dos doentes com características
clínicas típicas de PsA, respetivamente12.
Para a artrite reativa e a artrite relacionada com a DII, não existem critérios de
classificação específicos, podendo aplicar-se os de axSpA ou pSpA consoante a
clínica predominante do doente 13,14.
A artrite reativa é uma artrite assética, geralmente aguda, oligoarticular e
assimétrica, ocorrendo até um mês após uma infeção génito-urinária ou gastrointestinal2. Está frequentemente associada a dactilite, entesite, inflamação ocular
(conjuntivite, irite aguda), lesões mucocutâneas (queratodermia blenorrágica,
balanite circinada, aftose oral) e uretrite. A tríade artrite, conjuntivite e uretrite é a
forma clássica, contudo apenas se verifica numa minoria dos casos. Cerca de 30%
dos doentes desenvolvem artrite crónica, artrite periférica recorrente, sacroiliite
ou espondilite13. Os exames serológicos, a pesquisa por Polymerase Chain
Reaction ou os exames microbiológicos culturais poderão identificar o agente
desencadeante, no entanto em cerca de 25% dos casos este não é identificado2.
Os achados radiográficos axiais são semelhantes aos da PsA: sacroiliite unilateral
e sindemofitose assimétrica grosseira. O envolvimento articular periférico é não
erosivo, exceto na artrite crónica13.
A DII pode, em 20% dos doentes, apresentar envolvimento osteoarticular nas
formas de axSpA ou pSpA. Tipicamente a artrite periférica é transitória, migratória
e não deformante, sendo raramente crónica e destrutiva2. O envolvimento axial
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é frequentemente um achado e pode preceder o início da DII. A sacroiliite
é geralmente bilateral e os sindesmófitos finos e simétricos. Manifestações
oculares (uveíte, esclerite e episclerite) e mucocutâneas (eritema nodoso,
pioderma gangrenoso e estomatite aftosa) podem surgir14. Num doente com DII,
o surgimento de sintomas articulares deve levar à suspeita de axSpA ou pSpA.
Quando a artropatia precede os sintomas intestinais, a calprotectina fecal é um
teste de screening que permite selecionar os casos para exploração endoscópica.
Culturas de fezes também podem ser realizadas para excluir infeção14.

Mensagens chave
Não existe nenhum “gold standard” para o diagnóstico das Espondilartrites.
O diagnóstico de Espondilartrite é baseado nas manifestações clínicas e auxiliado
por dados laboratoriais e de imagem, após exclusão de outros diagnósticos.
Os critérios de classificação não são critérios de diagnóstico, mas podem, no
âmbito da Reumatologia, ser utilizados na prática clínica para apoiar o médico.
Os critérios de classificação validados mais recentes são os critérios ASAS para
axSpA de 2009 e para pSpA de 2011, adicionando-se os critérios CASPAR de 2006
para PsA.
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Introdução
A avaliação regular da mobilidade axial, articulações periféricas e enteses faz
parte do core set recomendado pelo grupo Assessment of SpondyloArthritis
International Society (ASAS) para seguimento de doentes com espondilartrite
(SpA) (Tabela 1)1. A avaliação destes três parâmetros, acrescidos da dactilite
constituem também o core set de domínios músculo-esqueléticos para
acompanhamento de doentes com artrite psoriática (PsA) de acordo com o
Group for Research and Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (GRAPPA)2.
Cada um destes quatro domínios deverá ser registado durante a realização
do exame objetivo através de diferentes medidas de metrologia, não sendo,
contudo, ainda consensual em algumas manifestações, quais as medidas
preferenciais para o seguimento de doentes com SpA e PsA1,2.
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Tabela 1 | Parâmetros metrológicos a avaliar de acordo com a definição de core set do grupo ASAS1 (A) e do grupo
GRAPPA2 (G) para seguimento de doentes com SpA e PsA, respetivamente.

Domínio

Instrumento

Mobilidade axialA, G
(nenhuma manobra
específica recomendada)

Expansão torácicaA
Schober modificado de 10 cmA
Distância occipital-paredeA
Rotação cervicalA
Flexão lateral da colunaA,*
Contagem articular (44 articulações)A

Articulações periféricasA,G

Contagem articular (68/66
articulações)G
Qualquer score validado de entesiteA

EntesesA,G

DactiliteG

Nenhum score específico
recomendadoG
Nenhum score específico
recomendadoG

* ou BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index)

Disponível no Registo Nacional de Doentes Reumáticos (www.reuma.pt)

Avaliação axial
O BASMI - Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index é a medida mais
frequentemente utilizada. Os índices de mobilidade axial (ex.: BASMI - Bath
Ankylosing Spondylitis Metrology Index) e o teste de Schober (versão original)
correlacionam-se com o dano estrutural em doentes com espondilartrite axial
radiográfica (r-axSpA), classicamente designada por espondilite anquilosante
(AS)3. Outros parâmetros metrológicos individuais como a distância occipitalparede e a flexão lateral da coluna apresentam concordância apenas
moderada com o dano estrutural da r-axSpA3, pelo que não devem ser utilizados
isoladamente.
Na avaliação dos doentes com SpA é importante relembrar que a mobilidade
axial poderá ser influenciada quer pela atividade inflamatória quer pelo dano
estrutural4.
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Tabela 2 | BASMI: método de cálculo e parâmetros metrológicos incluídos

Características gerais

Parâmetros incluídos

BASMI

Rotação cervical

1,4

Flexão lateral da coluna
» O score do BASMI varia
de 0 a 10 sendo que um
BASMI de 0 representa
mobilidade sem
limitações5

Flexão lombar
Distância tragus-parede
Distância intermaleolar

O BASMI é calculado atribuindo um valor a cada um dos parâmetros metrológicos,
de acordo com tabelas estabelecidas para o efeito1,4.
Disponível no Registo Nacional de Doentes Reumáticos (www.reuma.pt)

Distâncias occipital-parede (ASAS) e tragus-parede (BASMI)
Execução:
1.

Com o doente em pé, encostado a uma parede e com o queixo em posição
anatómica-pedir ao doente que tente tocar com a cabeça na parede;

2.

Medir distâncias horizontais entre o occiput e a parede (distância occipitalparede) e o tragus e a parede (distância tragus-parede) bilateralmente;

3.

Registar a melhor de duas medições para cada um dos parâmetros1.

Limitações: alterações de peso podem interferir com os resultados e devem ser
tidas em consideração (doentes com maior índice de massa corporal apresentam
constitucionalmente uma distância maior)6.
Rotação cervical (ASAS, BASMI)
Execução:
1.

Com o doente sentado, queixo em posição anatómica e mãos nos joelhos colocar o goniómetro no topo da cabeça alinhado com o nariz;

2.

Pedir ao doente que faça rotação máxima para cada um dos lados e medir
os ângulos de rotação;

3.

Registar a melhor de 2 tentativas para cada lado;

4.

O valor médio, entre esquerdo e direito, é utilizado para introduzir nos scores1.
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Expansão torácica (ASAS)
Execução:
1.

Com o doente em pé e as mãos na cabeça - colocar uma fita métrica ao
nível do 4º espaço intercostal (linha mamilar no homem e sulco mamário na
mulher);

2.

Instruir o doente a expirar o máximo possível e depois inspirar o máximo
possível;

3.

Medir a diferença entre as duas medições e registar a melhor de duas
avaliações1.

Schober modificado de 10 cm (ASAS, BASMI)
Execução:
1.

Com o doente em pé, marcar com um primeiro traço sobre a coluna a
interseção com a linha que une as espinhas ilíacas póstero-superiores;

2.

Marcar com outro traço sobre a coluna 10 cm acima;

3.

Pedir ao doente que faça a flexão anterior máxima da coluna e medir a nova
distância;

4.

Reportar a maior diferença de duas avaliações1.

Variações: o teste de Schober original indica que o primeiro ponto (i) deve
ser marcado na junção lombo-sagrada (encontrada por palpação)7; noutra
variação - o teste Schober modificado de 15 cm - define-se o ponto (i) como no
teste de Schober original mas acrescenta-se um terceiro ponto 5 cm abaixo do
mesmo7.
Limitações: os valores do Schober original, Schober modificado 10 cm e 15 cm
correlacionam-se entre si mas não são equivalentes, pelo que o mesmo doente
deve ser sempre avaliado com a mesma metodologia8.
Flexão lateral da coluna (ASAS, BASMI)
Execução:
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1.

Com o doente em pé encostado a uma parede, marcar na coxa a ponta do
3º dedo;

2.

Pedir ao doente que desça com a mão ao longo da coxa, garantindo que
não há flexão dos joelhos, perda de contacto do dorso com a parede ou
elevação do calcanhar contra-lateral;
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3.

Marcar o novo ponto e registar a melhor de duas tentativas para os lados
esquerdo e direito separadamente – o valor médio, entre esquerdo e direito,
é utilizado para introduzir nos scores1.

Limitações: a distância chão-dedo pode ser medida com o mesmo objetivo, mas
não apresenta correlação com o BASMI4, pelo que o seu valor é incerto.
Distância intermaleolar (BASMI)
Execução:
1.

Com o doente em decúbito dorsal e os membros inferiores em extensão,
pedir ao doente para afastar os membros tanto quanto possível;

2.

Medir a distância entre os maléolos mediais1.

Nota: embora a articulação coxofemoral possa ser considerada uma articulação
periférica, colocamos na secção da avaliação axial por ser parte integrante do
BASMI1.
Avaliação de articulações periféricas
A avaliação das articulações periféricas é feita por contagem articular: número
de articulações tumefactas e dolorosas9.
O grupo ASAS recomenda na avaliação das articulações periféricas nas SpA
a contagem de 44 articulações (Figura 1)1, enquanto o Outcome Measures in
Rheumatology (OMERACT) recomenda a contagem de 68 articulações dolorosas
e articulações 66 tumefactas na avaliação de doentes com PsA (Figura 2)10. Na
PsA vários índices de atividade (disease activity in psoriatic arthritis – DAPSA,
psoriatic arthritis disease activity score – PASDAS) ou de resposta a terapêutica
(Psoriatic Arthritis Response Criteria – PsARC, American College of Rheumatology
- ACR 20/50/70) incluem a contagem de 68/66 articulações9.
Contagem articular de 44 articulações
Execução: conta-se o número de articulações dolorosas e tumefactas,
avaliando-se as 28 articulações presentes no DAS28 (ombros, cotovelos,
punhos, metacarpofalângicas, interfalângicas proximais das mãos, joelhos) e
ainda as articulações acromioclaviculares, esternoclaviculares, tibiotársicas e
metatarsofalângicas, bilateralmente (Figura 1)10-12.
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Figura 1 | Representação da contagem articular de 44 articulações.

Contagem articular de 68/66 articulações
Execução: conta-se o número de articulações dolorosas (de um total de
68) e o número de articulações tumefactas (de um total de 66); em relação à
contagem de 44 articulações, acrescenta-se a avaliação das articulações
temporomandibulares, interfalângicas distais das mãos, ancas (apenas dor),
tarsos e interfalângicas proximais dos pés (Figura 2)13.

Figura 2 | Representação da contagem articular de 68 articulações dolorosas (imagem à esquerda) e 66
articulações tumefactas (imagem à direita).
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Avaliação de entesite
A entesite consiste na inflamação do local de inserção de tendões, ligamentos,
fáscias e cápsulas articulares na cortical óssea. Trata-se de uma manifestação
clínica comum nas SpA14, não existindo consenso sobre o melhor método a utilizar
na avaliação clínica sistemática dos doentes com SpA.
No entanto, o Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score (MASES) tem sido
recomendado preferencialmente nas axSpA, enquanto o Leeds Enthesitis Index
(LEI) e o Spondyloarthritis research Consortium of Canada (SPARCC) Enthesitis
Index têm sido mais utilizados na PsA15,17 porque avaliam enteses periféricas,
parecendo possuir melhor capacidade discriminatória e melhor performance
global nas espondilartrites periféricas18.
Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score (MASES)
Neste instrumento é avaliada a presença/ausência de dor em 13 enteses (a
pontuação varia entre 0 e 13): 1as e 7as costocondrais, espinhas ilíacas anterosuperior e postero-superior, cristas ilíacas e inserção do tendão de Aquiles
bilateralmente, e apófise espinhosa L5 (Figura 3)16.

Figura 3 | Representação das 13 enteses avaliadas no MASES.
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Leeds Enthesitis Index (LEI)
Trata-se de uma ferramenta desenvolvida para avaliação das enteses nos
doentes com PsA17.
No Leeds Enthesitis Index são avaliados a presença/ausência de dor nos
epicôndilos laterais, os côndilos femorais internos e a inserção do tendão de
Aquiles bilateralmente, traduzindo um total de 6 enteses. Estes 6 pontos de
entesite foram selecionados por se tratarem dos pontos mais comumente
afetados na PsA.
Tem como vantagens ser rápido e ter pontos de fácil identificação anatómica17.
A pontuação varia entre 0 e 6.
Spondyloarthritis research Consortium of Canada (SPARCC)			
Enthesitis Index
Neste instrumento é avaliada a presença/ausência de dor em 16 enteses:
inserção do tendão do supra-espinhoso na grande tuberosidade do úmero,
epicôndilos medial e lateral, grandes trocânteres, inserção do tendão rotuliano
no pólo inferior da rótula e na tuberosidade anterior da tíbia, inserções da fáscia
plantar e do tendão de Aquiles bilateralmente 15,18.
As enteses são pontuadas individualmente, exceto no caso das inserções
do tendão rotuliano, que pontuam apenas 1 ponto (mesmo que dolorosos
bilateralmente), pelo que a pontuação varia entre 0 e 14 15,18.
Existem ainda outros índices de avaliação de entesite raramente utilizados,
pelo que serão apenas identificados: 4 point índex (avaliadas 4 enteses), Berlin
índex (12 enteses), San Francisco índex (14 enteses) e Mander Enthesis Index – MEI
(avaliadas 66 enteses)15,18.
Avaliação de dactilite
A dactilite é definida como o edema difuso de todo o dedo caracterizado por
graus variáveis de sinovite, tenossinovite, entesite, osteíte e inflamação do tecido
celular subcutaneo19. Pode envolver um ou vários dedos, mais frequentemente de
forma assimétrica, e atingir dedos das mãos e/ou dos pés20.
A dactilite é uma manifestação clínica que pode surgir em todas as formas de
SpA, sendo, no entanto, menos comum nas axSpA. A prevalência estimada na
r-axSpA varia entre 3 e 15%21-23, enquanto na PsA varia entre 16 e 52%23.
A dactilite integra os critérios de classificação da PsA (Classification Criteria for
Psoriatic Arthritis – CASPAR) e associa-se a maior dano articular (erosões) e a
maior gravidade da doença20,24,25.
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As primeiras medidas de quantificação da atividade da dactilite passaram pela
contagem do número de dedos afetados. Embora existam scores consensuais
para utilização na prática clínica, os dois mais aplicados em estudos
observacionais e ensaios clínicos são o Dactylitis Severity Score (DSS) e o Leeds
Dactylitis Index (LDI), embora o LDI basic também seja utilizado 24,26,27.
Dactylitis Severity Score (DSS)
Cada um dos dedos das mãos e pés são pontuados numa escala de 0 (ausente)
a 3 (dactilite grave) de acordo com a gravidade da dactilite, pelo que a
pontuação total varia de 0 a 6026,27.
Uma das limitações deste score é a subjetividade da atribuição de um score de
gravidade da dactilite pelo avaliador 26,27.
Leeds Dactylitis Index (LDI)
Este índice foi desenvolvido de forma a obter de forma simples e objetiva a
informação da atividade da dactilite. São medidos os perímetros circunferenciais
do dedo envolvido e do contralateral e avaliada a dor do dedo afetado.
A medição deve ser o mais perto possível da base do dedo usando um
dactilómetro. Posteriormente calcula-se a razão entre os dois diâmetros obtidos
e, se for obtido um valor superior a 10%, classifica-se como dactilite. Caso o dedo
contralateral também esteja envolvido deve ser usado um valor de referência
baseado na média dos diâmetros dos dedos a nível populacional (disponíveis
apenas para o Reino Unido)24.
Por fim, o valor obtido na razão circunferencial deve ser multiplicado pela
pontuação atribuída à sensibilidade à dor (0=sem dor; 1= dor ligeira, 2= dor
moderada; 3=dor intensa/fuga)24.
Leeds Dactylitis Index Basic (LDI basic)
A avaliação do perímetro circunferencial dos dedos é feita da mesma forma
que no LDI, assim como o cálculo do score. A diferença para o LDI consiste
na avaliação da sensibilidade à palpação em que é usada uma pontuação
simplificada de: 0 = sem dor, 1 = dor24.
Aplicação da metrologia na prática clínica
O grupo ASAS recomenda que a frequência de avaliação dos doentes com SpA
deve ser decidida de forma individualizada, de acordo com a sintomatologia,
gravidade do fenótipo e terapêutica1, recomendando o registo de parâmetros
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metrológicos (i) axiais, (ii) periféricos e (iii) de entesite (ver Tabela 1)1. No que
respeita à PsA num position paper de 2015, Lubrano et al. propuseram também
um painel metrológico a avaliar e registar no seguimento de doentes com PsA 28.

Tabela 3 | Registo de parâmetros metrológicos no seguimento dos doentes com axSpA

Metrologia

1ª consulta

Follow-up

Artrite periférica (44)
Metrologia axial
Entesite (MASES)
Dactilite (nº de dedos
afetados/DSS)
Legenda:

- registar em todos os doentes;

- registar de acordo com o envolvimento apresentado.

Tabela 4 | Registo de parâmetros metrológicos no seguimento dos doentes com PsA

Metrologia

1ª consulta

6 meses

Artrite periférica (66/68)
Metrologia axial
Entesite (LEI)
Dactilite (nº de dedos
afetados/DSS)
Legenda:
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- registar de acordo com o envolvimento apresentado.

Mensagens chave
Metrologia

Metrologia
axial

Artrite
periférica

Entesite

Dactilite

A avaliação dos doentes com SpA deve ser sistemática.
•

Os parâmetros metrológicos a avaliar de acordo com
os core sets do grupo ASAS são: expansão torácica,
Schober modificado de 10 cm, distância occipitalparede, rotação cervical e flexão lateral da coluna;

•

O BASMI correlaciona-se com o dano estrutural em
doentes com espondilite axial radiográfica e inclui a
avaliação da rotação cervical, flexão lateral da coluna,
flexão lombar, distância tragus-parede e distância
intermaleolar.

•

Corresponde ao número de articulações tumefactas e
dolorosas;

•

O grupo ASAS recomenda na avaliação das
articulações periféricas nas SpA a contagem de 44
articulações;

•

O OMERACT recomenda a contagem de articulações
68 dolorosas e 66 articulações tumefactas na avaliação
de doentes com PsA.

•

Os índices diferenciam-se pelo número e local dos
pontos de entesite a avaliar;

•

Embora não exista consenso, o MASES tem sido
recomendado para utilização nas axSpA e o LEI e o
SPARCC na PsA.

•

Os 2 índices mais utilizados são o DSS e o LDI;

•

No DSS cada um dos dedos das mãos e pés são
pontuados de 0 a 3 de acordo com a severidade e no
LDI é avaliada a dor e diâmetro do dedo envolvido.
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Introdução
A espondilartrite axial (axSpA) tem uma expressão clínica mais evidente a nível
musculoesquelético mas é uma doença sistémica, com envolvimento possível de
vários órgãos1.
As manifestações extra-articulares da axSpA podem ser divididas entre as
relacionadas com o mecanismo patogénico subjacente ao envolvimento articular,
e as manifestações secundárias a doença inflamatória de longa duração. As
primeiras traduzem-se pelo envolvimento ocular, cutâneo e intestinal; as últimas
pelo envolvimento cardíaco, pulmonar, renal ou neurológico1. Esta divisão tem
importância terapêutica, tendo habitualmente as manifestações frequentes
uma boa resposta aos fármacos usados para o tratamento articular1.
Realça-se ainda a presença, frequente, de sintomas constitucionais, como
astenia, fadiga, anorexia, sobretudo nas fases de maior atividade ou nos
períodos iniciais da doença1.
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MANIFESTAÇÕES EXTRA-ARTICULARES TÍPICAS
Manifestações oculares
A inflamação da porção anterior da úvea, constituída pela íris e corpo ciliar, é
habitualmente, designada de uveíte anterior ou irite ou iridociclite (quando o
corpo ciliar adjacente se encontra igualmente inflamado)2.
A uveíte anterior aguda (UAA) é a manifestação extra-articular mais
frequentemente associada às espondiloartropatias (SpA), em particular nas
formas axiais (axSpA). Ocorre em 25% a 40% dos doentes com AS/r-axSpA, dos
quais cerca de 90% são HLA-B27+; a sua frequência aumenta com a duração
da doença3. Embora possa preceder os sintomas articulares da doença, ocorre
mais frequentemente 2 - 10 anos após o início dos sintomas4.
Frequentemente unilateral, apresenta-se de forma súbita com instalação da
sintomatologia em horas e permanecendo por dias a semanas. Os sintomas
mais comuns e que devem alertar o doente consistem em dor, olho vermelho,
fotofobia e sensação de visão enevoada5.
O diagnóstico é geralmente confirmado por exame em lâmpada de fenda
realizada por Oftalmologia, sendo este o método igualmente utilizado para
monitorizar a resposta ao tratamento. Não existem recomendações para rastreio
dos doentes, mas deve-se fomentar a educação para os sinais de alerta; no
caso de aparecimento dos sintomas supramencionados os doentes deverão
saber que se devem dirijam a um serviço de urgência de oftalmologia6.
O prognóstico da UAA é bastante favorável se um tratamento atempado
for instituído. Geralmente a sintomatologia resolve em algumas semanas.
No entanto, se o tratamento for insuficiente ou retardado, podem ocorrer
complicações graves. Estas incluem sinéquias anteriores (aderência da íris à
córnea) ou sinéquias posteriores (aderência da íris ao cristalino), o que pode
conduzir a cataratas precoces e edema da mácula6.
Em cerca de 50% dos casos, existe uma recidiva da UAA, que pode ocorrer ser
no mesmo olho ou no contralateral.
Quanto maior o número de
recidivas,
sobretudo
as
não
tratadas adequadamente, pior o
prognóstico5.
Apesar de a UAA ser a forma mais
comum de uveíte nos doentes com
axSpA, casos de uveíte posterior
também foram reportados. Tendem
a ser mais graves, especialmente se
houver coexistência com doença
inflamatória intestinal (DII)2.
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Figura 1 | Uveíte anterior aguda em doente com
espondilartrite axial7

Manifestações gastrointestinais
Até cerca de 50% dos doentes com axSpA
apresentam inflamação ileal ou cecal,
macroscópica ou microscópica, visível por
ileocolonoscopia8.
Os doentes com lesões inflamatórias
intestinais
crónicas
apresentam
tendencialmente doença periférica mais
erosiva e envolvimento mais frequente das
coxofemorais. Importa ainda referir que os
doentes com DII podem apresentar sacroiliite
assintomática, sendo que o HLA-B27+
apresenta nesses doentes menor valor
preditivo para a ocorrência de sacroiliite8.

Figura 2 | Ileocolonoscopia com evidência de
ulcerações no íleo proximal em doente com
espondilartrite axial10

Mesmo assim, a sacroiliite encontra-se presente em cerca de 70% destes doentes
com DII e envolvimento axial8.
Por outro lado, os fatores de risco para evolução para DII incluem a presença
de lesões gastrointestinais inflamatórias crónicas, marcadores inflamatórios
elevados de forma persistente e ausência de HLA-B27 na presença de sacroiliite9.
Manifestações cutâneas
A psoríase é uma doença cutânea imuno-mediada que partilha mecanismo
patogénicos comuns às restantes SpA. A prevalência da psoríase na
população caucasiana saudável (varia entre 1-3%), afetando homens e
mulheres em igual proporção. O quadro cutâneo caracteriza-se pela presença
de lesões eritematosas e descamativas, pruriginosas ou não, que atingem
preferencialmente o couro cabeludo, região retroauricular, cotovelo, região periumbilical, sulco internadegueiro e região dorsal. Pode também haver atingimento
ungueal, com lesões de onicólise, discromias e pitting11,12.
Em 10 a 20% dos casos pode ocorrer um
atingimento articular (periférico ou axial).
Apesar de ser predominantemente uma
espondilartropatia periférica, em cerca de
5% dos casos pode haver um envolvimento
predominantemente axial, com sacroiliite
assimétrica em um terço dos casos e espondilite
sem sacroiliite nos restantes11. Regra geral a
psoríase precede o atingimento articular, mas
em 20% dos casos o início é simultâneo e em
15% a artrite pode preceder a psoríase11.
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Figura 3 | Evidência de discromia, onicólise
e lesões punctiformes ungueais (“pitting”)
em doente com psoríase com atingimento
predominantemente axial7
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OUTRAS MANIFESTAÇÕES SISTÉMICAS
Manifestações cardíacas
As alterações cardiovasculares clássicas mais frequentes nos doentes com
axSpA consistem na doença cardíaca isquémica, aortite, estenose aórtica (EA),
insuficiência aórtica (IA) e alterações da condução13.
A alteração da condução mais frequente consiste no bloqueio auriculoventricular
(BAV) de 1º grau, sendo considerada a complicação cardíaca mais frequente nos
doentes com axSpA. O bloqueio cardíaco completo pode ser encontrado em
cerca de 1 a 9% dos doentes. Estudos eletrofisiológicos mostraram que o nível
preferencial de bloqueio se encontra no próprio nó AV, ao contrário da maioria
dos casos de bloqueio cardíaco completo adquirido (80% ao nível do ramo de
His)14.
A incompetência da válvula aórtica que está na génese da IA, deve-se a
dilatação da raiz aórtica, espessamento fibrótico e retração inferior das bases
das cúspides e rotação interna dos vértices e margens das cúspides. A IA
encontra-se presente em cerca de 2 a 10% dos doentes com axSpA, sendo a
sua prevalência mais frequente nos indivíduos com maior duração da doença14.
Os indivíduos com axSpA apresentam igualmente maior risco de doença cardíaca
isquémica, doença vascular periférica e insuficiência cardíaca, apresentando
eventos cardiovasculares e cerebrovasculares mais frequentemente que a
população geral15.
Manifestações pulmonares
Uma das manifestações pulmonares mais frequentes consiste no envolvimento
do parênquima, em particular a nível dos ápices. A prevalência do envolvimento
pleuropulmonar é bastante variável, dependendo do método de avaliação em
questão: quando por radiografia convencional, afeta 1 a 2% dos casos, mas
quando avaliado por tomografia computorizada de alta resolução, afeta cerca
de 60%. As manifestações mais frequentemente reconhecidas consistem na
fibrose do lobo superior, micetomas, lesões císticas e espessamento pleural16.
A maioria dos doentes com envolvimento pulmonar apresenta-se assintomático,
pelo que as implicações clínicas permanecem pouco claras16.
A fusão das articulações costovertebrais causada por inflamação e anquilose
da coluna dorsal pode levar a défices de ventilação com padrão restritivo nas
provas funcionais respiratórias17.
O tabagismo concomitante, neste contexto, pode aumentar o risco de
pneumotórax espontâneo nos doentes com axSpA18.
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É reportada igualmente uma maior prevalência de apneia obstrutiva do sono
nestes doentes comparativamente à população geral e não relacionada com
o índice de massa corporal. Como causas possíveis têm sido apontadas o
envolvimento da articulação temporo-mandibular e perda da lordose cervical,
condicionando restrição da via aérea orofaríngea19.
Manifestações renais
O envolvimento renal na axSpA pode incluir amiloidose secundária (subtipo AA),
nefropatia por imunoglobulina A (IgA) e nefropatia dos anti-inflamatórios não
esteroides (AINE’s)17.
A amiloidose renal encontra-se presente apenas numa minoria de doentes, e
a prevalência tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos, possivelmente
por causa da redução da inflamação sistémica conseguida com a introdução
das terapêuticas biológicas. Atualmente é considerada uma complicação de
doença inflamatória de longa duração, não tratada, cuja patogénese se deve à
acumulação da substância amiloide. Encontra-se frequentemente associada a
envolvimento articular periférico, velocidade de sedimentação persistentemente
elevada, alta atividade da doença e hipergamaglobulinemia20.
A nefropatia de IgA tem também sido descrita, mas a sua verdadeira prevalência
é desconhecida. Tem sido sugerido que possa ter um mecanismo patogénico
comum à doença. O diagnóstico é realizado por meio de biópsia renal, na qual
se observa, por imunofluorescência direta, depósitos de IgA (acompanhados
ou não de IgG e C3) no mesângio, e em menor grau, na parede dos capilares
glomerulares. Hematúria microscópica/macroscópica e cilindros eritrocitários
são os achados mais típicos. Uma minoria pode mesmo evoluir para insuficiência
renal crónica21.
A nefrotoxicidade causada pelos AINE’s pode se manifestar por agravamento da
função renal ou casos mais graves por nefrite intersticial com proteinuria nefrótica
ou insuficiência renal aguda. Estes casos são mais frequentes em doentes mais
idosos e com tratamento de longa duração, sendo geralmente reversíveis com a
descontinuação do AINE´s22.
A nefrolitíase é também referida como ocorrendo mais frequentemente em
doentes com axSpA do que na população controlo23.
Manifestações neurológicas
As manifestações neurológicas na SpA estão mais frequentemente relacionadas
com fraturas da coluna vertebral, subluxação atlantoaxial e síndrome da cauda
equina17.
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O risco de fratura vertebral encontra-se aumentado nestes doentes em virtude
do maior risco de osteoporose e da rigidez da coluna que se instala à medida
que a doença vai progredindo. Com uma prevalência estimada de 4 a 18%, as
fraturas mais frequentes são as transdiscais (o ponto mais fraco de uma coluna
anquilosada), sendo a região mais frequentemente afetada a coluna cervical
seguida da junção toracolombar. Mais de 80% das fraturas vertebrais são
assintomáticas, mas podem ser acompanhadas de lesão da medula espinhal
com uma variabilidade de manifestações neurológicas que podem ir desde
défice sensitivo ligeiro a tetraplegia24.
A subluxação atlantoaxial é uma complicação bem reconhecida que afeta cerca
de 2% dos doentes com axSpA, podendo-se complicar com sinais de compressão
medular. A causa da subluxação atlantoaxial parece ser multifatorial, incluindo:
dano do ligamento transverso causado por um pannus proliferativo periodontal
ou devido a sequela de ossificação dos ligamentos longitudinais anteriores e
posteriores; lesões inflamatórias associadas (sinovite atlanto-odontóide e
erosões da apófise odontoide e ligamentos adjacentes; stress físico (cifose
da coluna dorsal e peso da cabeça a nível C1-C2). Não existe indicação para
rastreio, mas é recomendado obter radiografias em hiperextensão e hiperflexão
nos casos de cervicalgia de novo, especialmente se a doença for de longaduração ou surgir no contexto peri-operatório25.
A síndrome da cauda equina geralmente surge como manifestação tardia da
axSpA, frequentemente em situações em que a SpA já não se encontra ativa.
Geralmente surge um conjunto de défices sensitivos, motores e perda de
reflexos num contexto prodrómico, seguido de progressão para insuficiência de
esfíncteres. Cerca de metade dos doentes apresentam dor e parestesias a nível
do períneo ou nos membros inferiores, presumivelmente de origem neurogénica.
Em termos fisiopatológicos pensa-se que possa ocorrer uma aracnoidite na
sequência de inflamatória crónica, que pode levar a formação de ectasias
durais com progressão lenta dos défices neurológicos26.
Mensagens chave
A espondilartrite axial para além do envolvimento articular e peri-articular,
apresentam frequentemente manifestações sistémicas.
As manifestações extra-articulares frequentes incluem as oculares, cutâneas e
intestinais.
A UAA, além de frequente, pode levar a sequelas visuais irreversíveis, pelo que
deve ser instituído, precocemente, o tratamento dirigido adequado.
Manifestações sistémicas, relacionadas com a atividade inflamatória de longa
duração, devem ser avaliadas e monitorizadas.
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Introdução
“Comorbilidade” implica a presença concomitante de duas ou mais doenças
relacionadas etiopatogenicamente e com maior frequência do que aquela
que seria esperada pelo acaso1. Alguns autores1 definem ainda o conceito de
“multimorbilidade”, referindo-se à presença simultânea de duas ou mais patologias
que surgem aleatoriamente, sem qualquer associação etiopatogénica entre elas.
Os doentes com espondilartrites (SpA) apresentam um risco de desenvolvimento
de comorbilidades superior ao verificado na população em geral, manifestandose, inclusivamente, em fases precoces da doença2,3. A pesquisa sistemática
de comorbilidades nestes doentes é importante, na medida em que poderá
influenciar favoravelmente o seu outcome, a curto e longo-prazo4.
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Comorbilidades - o que são?
Nas SpA, as manifestações extra-articulares como a uveíte, a psoríase e a
doença inflamatória intestinal são consideradas manifestações clínicas inerentes
à patologia inflamatória1. Neste contexto outras manifestações menos comuns,
como a vasculite, a insuficiência aórtica ou a insuficiência renal por amiloidose,
poderão também ocorrer1. Assim, a distinção entre manifestação clínica e
comorbilidade nem sempre é linear. Num exemplo concreto, a nível cardíaco, as
comorbilidades mais comumente observadas são a aterosclerose, a insuficiência
cardíaca e a morte prematura. A insuficiência aórtica e/ou as alterações de
condução cardíaca, embora raras, são consideradas manifestações clínicas
relacionadas com a SpA1. Desta forma, no caso de insuficiência cardíaca ou
morte súbita, pode ser difícil atribuir a causa do evento a uma comorbilidade
presente ou a uma manifestação clínica da doença de base1.
Impacto das Comorbilidades nas SpA
A coexistência de comorbilidades na SpA pode ter impacto a diferentes níveis1:
•

O aumento do risco de mortalidade, em particular, associado à coexistência
de doenças cardiovasculares;

•

A influência nos instrumentos de avaliação de atividade/gravidade da
doença. Por exemplo, no caso de fibromialgia (FM) ou depressão, pode
ocorrer uma sobrestimação do valor de BASDAI, ASDAS, BASFI, avaliação da
dor ou do impacto global da doença;

•

A determinação de um maior compromisso funcional, podendo ocorrer uma
sobrestimação do valor de BASFI;

•

A influência na abordagem terapêutica. Por exemplo, os inibidores do TNF-α
(TNFi) não estão recomendados no caso de história recente (<5 anos) de
neoplasia;

•

A alteração na tolerabilidade ao tratamento anti-reumático.

Em 2016, a EULAR publicou recomendações para o rastreio e prevenção das
comorbilidades mais frequentemente observadas nas doenças reumáticas
inflamatórias crónicas30.
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Tabela 1 | Recomendações EULAR para o rastreio e prevenção das comorbilidades mais frequentemente observadas
nas doenças reumáticas inflamatórias crónicas. Adaptado de Baillet A et al 30.

Princípios Gerais
Comorbilidades como a patologia cardiovascular, neoplasias, infeções,
osteoporose, úlcera péptica e depressão devem ser cuidadosamente avaliadas
e monitorizadas nos doentes com patologia reumática inflamatória crónicas
Todos os clínicos e profissionais de saúde, tais como enfermeiros, profissionais
de Medicina Geral e Reumatologistas, e os doentes, através de questionários
auto-aplicados e programas de auto-gestão, desempenham um papel chave
no rastreio e deteção de comorbilidades
As comorbilidades devem ser sujeitas a uma revisão sistemática, padronizada
e periódica (p.e. pelo menos, a cada 5 anos) nos doentes com patologia
reumática inflamatória crónica
Neste capítulo, serão abordados 6 principais grupos de comorbilidades: doença
cardiovascular, osteoporose, infeções, neoplasias, fibromialgia, depressão e
ansiedade.
Doença Cardiovascular
Os doentes com espondilartrites axiais (axSpA) apresentam uma mortalidade
mais elevada que parece ocorrer na dependência de uma maior prevalência
de doença cardiovascular (DCV) e de um aumento dos fatores de risco
cardiovasculares (FRCV), comparativamente à população geral3,4.
A DCV é a principal causa de morte dos doentes com axSpA, correspondendo a
30-50% de todas as causas de morte neste grupo4. O estudo ASAS-COMOSPA3
demonstrou uma prevalência de doença cardíaca isquémica (DCI) e de
acidente vascular cerebral (AVC) de 2,7% (95% IC=2,2-3,2) e 1,3% (95% IC=0,9-1,7),
respetivamente. Estudos prospetivos confirmam consistentemente um aumento
do risco de DCV nos doentes com axSpA comparativamente a grupos controlo5,6.
Um estudo prospetivo recente demonstrou um aumento do risco de DCI nos
doentes com SpA axial radiográfica (r-axSpA) e não radiográfica (nr-axSpA) e
um risco aumentado de AVC apenas nos doentes com r-axSpA6.
Relativamente aos FRCV, a prevalência de hipertensão arterial (HTA) nos doentes
com SpA é superior à verificada na população geral, tanto nas formas axiais,
como nas formas periféricas da patologia4, apresentando um valor de 33,5% (95%
IC 32,0-35,0)3. Um estudo na Holanda reportou uma prevalência substancialmente
mais elevada de HTA nos doentes com r-axSpA comparativamente à população
geral (41 vs. 31%, respetivamente)7. Este aumento parece estar relacionado com
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a atividade inflamatória sistémica e com a imobilidade, condicionando um
maior sedentarismo dos doentes com doença mais activa.4 No estudo ASASCOMOSPA3, o rastreio sistemático de HTA revelou a presença deste FRCV em
14,7% de doentes sem história prévia de HTA, o que sugere um subdiagnóstico
desta condição na SpA.
O tabagismo é também mais prevalente na SpA comparativamente à população
em geral, ocorrendo em 29,3% (95% IC 27,9-30,7) dos doentes3. O tabagismo, além
de constituir um importante FRCV independente, associa-se ainda à elevação
dos reagentes de fase aguda, a maior atividade da doença e mais rápida
progressão estrutural4, o que poderá potenciar um estilo de vida mais sedentário.
Alguns estudos sugeriram uma associação entre a diabetes e as formas periféricas
de SpA, com um risco 1,4 vezes superior (95% IC=1,3-1,5) ao dos indivíduos sem
patologia reumática4. Esta diferença pode dever-se ao uso de glucocorticóides
(GC), utilizados comumente nas formas periféricas4.
A prevalência de obesidade está também aumentada nas formas periféricas
da SpA, estimando-se a sua ocorrência em 30% destes doentes, não sendo tão
frequente nas formas axiais puras8. O risco cardiovascular (RCV) associado à
obesidade nos doentes com SpA é semelhante ao observado na população em
geral9.
Osteoporose
A osteoporose (OP) surge como a comorbilidade mais frequente no estudo ASASCOMOSPA, com uma prevalência de 13,4% (95% IC 12,3-14,4) entre os doentes com
SpA (axial ou periférica)3. Na r-axSpA, estima-se que este valor esteja entre 19%
e 50%1. Estudos mais antigos usando a definição de espondilite anquilosante (AS)
apontam para uma prevalência de OP ainda superior, estimada entre 19 e 62%10.
Nas formas periféricas de SpA, a literatura revela uma escassez de dados quanto
à ocorrência de osteopenia e OP, e os poucos estudos realizados apresentam
resultados contraditórios11.
A prevalência de fraturas de fragilidade (FF) nestes doentes é superior a 40%,
representando um risco 4 vezes superior comparativamente ao que se verifica na
população geral10, podendo ocorrer mesmo em fases precoces da doença12-14.
A presença de anquilose e menor mobilidade são fatores apontados como
contribuindo para a ocorrência de OP1. Contudo, a ocorrência de OP mesmo
na doença precoce11,12 sugere que a redução da mobilidade não seja o único
mecanismo responsável pela redução da densidade mineral óssea (DMO). Nesta
fase, a inflamação, local e sistémica, parece ser o principal fator implicado12,13. A
atividade inflamatória, a diminuição da atividade física, o compromisso funcional
e os tratamentos realizados nos doentes com PsA podem condicionar um maior
risco de OP e de FF, pelo que a sua vigilância é de extrema importância 12,13.
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Relativamente ao impacto do tratamento da SpA na OP, os anti-inflamatórios
não esteróides (AINEs), ao permitirem uma maior mobilidade com o alívio álgico,
poderão resultar num impacto positivo na DMO, embora não esteja claro o seu
benefício na redução de fraturas vertebrais (FV)4. O efeito positivo dos fármacos
inibidores do TNF alfa (TNFi) na DMO dos doentes com SpA foi observado em
diferentes estudos prospetivos, tanto na fase precoce da doença, como em fases
mais evoluídas, embora, à semelhança do referido relativamente aos AINEs, não
esteja esclarecido o seu benefício na prevenção de FV. O efeito anti-reabsortivo
dos TNFi parece estar relacionado com as suas propriedades anti-inflamatórias15.
Até ao momento, não existe evidência inequívoca do potencial efeito positivo
dos inibidores da IL-171.
Infeções
Os dados existentes sobre o risco infecioso em doentes com SpA são escassos,
mas não parece haver aumento do risco de infeção grave em doentes não
expostos a TNFi4. Nos doentes sob terapêutica imunossupressora, a associação
de csDMARDs com glucocorticóides e os DMARDs em monoterapia são os
esquemas associados a menor risco infecioso, enquanto que a associação de
TNFi e GC apresenta o potencial infecioso mais significativo16. O risco infecioso
é superior nos indivíduos do sexo feminino e naqueles com maior atividade da
doença16.
Uma revisão sistemática e meta-análise de 2008 englobando 14 ensaios clínicos
controlados e aleatorizados (RCTs) verificou a ocorrência de apenas dois casos
de infeção grave em 2022 doentes com r-axSpA não expostos a fármacos
imunossupressores (0,09%, i.e., 0,4 per 100 pessoas/ano)17.
A revisão sistemática de vários RCTs, contabilizou um total de 14 casos de infeção
grave nos grupos expostos a TNFi (14/996, 0,7%; i.e. 1,9/100 pessoas/ano)17.
Uma outra meta-análise de ensaios com Etanercept, incluindo 1323 indivíduos,
identificou uma taxa de infeções graves de 2,19 nos doentes expostos a TNFi,
comparativamente àqueles tratados com Sulfassalazina ou placebo18.
Em suma, apesar da escassez de dados relativamente ao risco infecioso nas SpA,
não parece existir maior risco nos doentes não expostos a TNFi; o risco de infeção
é mais elevado em mulheres, em indivíduos com maior atividade da doença e
naqueles sob tratamento com TNFi em associação com GC 16-18.
Relativamente à tuberculose (TB), estudos prévios em doentes naïve a TNFi,
demonstraram um risco aumentado de TB (4 a 7 vezes superior), comparativamente
à população geral, sugerindo um papel da inflamação crónica e não controlada
na predisposição à TB2. A prevalência de TB ativa na SpA no estudo ASASCOMOSPA que incluiu, entre outros, doentes sob terapêutica biotecnológica,
foi de 2,5%, contrastando com o valor de 0,32% verificado na população geral3.
Neste estudo, o risco de TB foi superior no sexo masculino3.
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Com base na evidência de um aumento do risco infecioso nos doentes expostos
a terapêutica biotecnológica, foram publicadas recomendações específicas19
para vacinação destes doentes. Resumidamente, a vacinação anti-gripal e antipneumocócica está indicada independentemente da idade; a vacinação contra
o Herpes zoster e o Papilomavírus humano deverá ser decidida caso a caso, e
a vacinação contra a hepatite A e/ou B está indicada nos grupos de risco. Nos
doentes hipoesplénicos/asplénicos recomenda-se a vacinação anti-gripal,
anti-pneumocócica, contra o Haemophilus influenzae e contra a meningite C. A
vacinação contra a TB não está indicada nos doentes com patologia reumática
inflamatória, dado que a maioria dos casos de TB que ocorrem sob tratamento
imunossupressor representam reativações de infeções prévias. A vacinação não
demonstrou ser eficaz na prevenção de TB na população adulta, pelo que é
recomendado o rastreio de TB latente e o tratamento profilático com Isoniazida
nos casos indicados. Esta abordagem demonstrou ser efetiva na redução do risco
de reativação de TB nos doentes reumáticos sob terapêutica biotecnológica20,21.
Neoplasias
Não existe evidência de um maior risco de ocorrência de neoplasias,
nomeadamente linfomas, nos doentes com SpA; as neoplasias não parecem ser
responsáveis pelo aumento da mortalidade verificada nestes doentes4,22.
No estudo ASAS-COMOSPA3, a prevalência global de neoplasia na SpA foi
de 3,0% (95% IC 2,46-3,52). Em 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
estimou que, em todo o Mundo, 1 em cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres irá
desenvolver uma neoplasia durante a sua vida23. Uma análise de dois registos
escandinavos24 estimou uma razão de risco (RR) para malignidade de 1,1 (95% IC =
1,0-1,2) nos doentes com SpA naïve a TNFi comparativamente à população geral,
sem diferenças significativas entre a r-axSpA e a artrite psoriática (RR = 1,1 (95%
IC = 1,0-1,3) e RR = 1,0 (0,9-1,1), respetivamente).
Os doentes com doença inflamatória intestinal (DII) parecem apresentar um risco
mais elevado de cancro colorretal (CCR), estimado em cerca do dobro, sobretudo
nos homens25. Dados de um estudo observacional prospetivo não vieram, porém,
corroborar este risco22.
Os dados existentes na literatura acerca do risco de neoplasia nos doentes com
SpA expostos a TNFi são escassos, e a maioria provenientes de RCTs (ou seja,
com períodos curtos de follow-up). Em nenhum deles se verificou um aumento do
risco de neoplasia4.
Os dados relativos à ocorrência de uma segunda neoplasia em doentes com
antecedentes de doença neoplásica tratados com TNFi são controversos. Alguns
estudos sugerem um risco aumentado, pelo que o tratamento com TNFi neste
subgrupo de doentes1, deve ser usado com precaução e após discussão do caso
com um Oncologista.
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Em suma, os doentes com SpA não parecem apresentar maior risco de neoplasia
comparativamente à população geral; os dados relativos a doentes sob
tratamento com TNFi não são consensuais. No entanto, estes fármacos não
parecem estar associados a maior ocorrência de neoplasia 1,3,4,22-25.
Fibromialgia
A fibromialgia (FM) tem sido reportada em 15-25% dos doentes com SpA, o que
pode levar a importantes dificuldades diagnósticas e terapêuticas1. Algumas
características clínicas de SpA (p.e.: lombalgia, rigidez matinal e dor envolvendo
as enteses) podem também ocorrer em doentes com FM. Neste contexto, o
questionário Fibromyalgia Rapid Screening Tool (FiRST) foi desenvolvido para
identificar doentes com FM e demonstrou ser um instrumento útil nos doentes
com axSpA26. Aspetos que devem levantar a suspeita da coexistência de FM
e SpA são a presença de scores desproporcionalmente elevados nos patientreported outcomes (PROs) (p.e.: pontuação ≥7, em pelo menos três questões do
BASDAI) e/ou toma de antidepressivos e/ou relaxantes musculares27. Tal poderá
ser particularmente útil em doentes com queixas sugestivas de SpA, mas sem
evidência objetiva de inflamação e/ou dano estrutural. O reconhecimento
desta associação é particularmente importante nestes doentes, dado que
níveis elevados de atividade da doença e sintomas refratários a AINEs podem
constituir uma indicação para otimização terapêutica, nomeadamente, o início
de terapêutica biotecnológica28.
Depressão e Ansiedade
A depressão e a ansiedade são comuns nos doentes com SpA. Um estudo recente
por McDonough et al. estimou uma prevalência de depressão e ansiedade
de 36,6% e 22,2%, respectivamente29. A depressão e a ansiedade prejudicam
substancialmente a qualidade de vida dos doentes e, à semelhança do verificado
na FM, podem afetar os scores de atividade e repercussão funcional da doença.
Assim, enquanto que o tratamento da SpA pode ter um resultado positivo na
depressão e ansiedade, o reconhecimento destas condições e a referenciação
dos doentes para orientação adequada revestem-se de extrema importância
nos doentes com SpA29.
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Pontos a considerar

Doenças
cardiovasculares

•

Documentar antecedentes de enfarte do miocárdio, angina
de peito, colocação de stent, AVC, AIT, insuficiência cardíaca
e doença arterial periférica dos membros inferiores

•

Documentar a presença de fatores de risco como o
tabagismo, IMC, história de HTA, hipercolesterolemia,
insuficiência renal e cálculo do índice HEART-SCORE

•

Documentar tratamentos cardiovasculares atuais,
como fármacos anti-hipertensores, anti-plaquetários,
anti-diabéticos orais ou insulina, hipolipemiantes e
anticoagulantes

•

Documentar antecedentes de neoplasia

•

Documentar procedimentos de rastreio oncológico
(mamografia, esfregaço do colo uterino, avaliação por
Dermatologista, PSOF, colonoscopia) e para fatores de risco
para neoplasia (história familiar de cancro da mama ou
cancro do cólon e história pessoal de DII)

•

Documentar antecedentes de TB, incluindo resultados
prévios de RxT, teste tuberculínico, IGRA e vacinação BCG

•

Documentar antecedentes de infeção grave, infeção
oportunista e infeção viral crónica

•

Documentar estado vacinal, incluindo Influenza,
Streptococcus pneumoniae, Herpes zoster, Vírus do
Papiloma Humano, Poliomielite, Difteria, Tétano e Hepatite B

•

Documentar antecedentes de fratura osteoporótica

•

Documentar fatores de risco para osteoporose, incluindo IMC
<19, inatividade física, exposição a GCs, consumo de álcool,
história familiar de fratura do colo do fémur, osteoporose
secundária, DMO e calcular o risco global FRAX, quando
aplicável

•

Documentar tratamentos atuais ou prévios, incluindo
suplementação com cálcio/vitamina D, bifosfonatos,
ranelato de estrôncio, raloxifeno, teriparatida e denosumab

•

Documentar história de depressão, atual e rastreio prévio

•

Documentar tratamento atual para a depressão

Neoplasias

Infeções

Osteoporose

Depressão

Legenda: AVC - acidente vascular cerebral; AIT – acidente isquémico transitório; IMC – índice de massa corporal; HTA –
hipertensão arterial; PSOF – prova de sangue oculto nas fezes; DII – doença inflamatória intestinal; TB – tuberculose; RxT
– raio-x do tórax; IGRA - interferon gamma release assays; BCG - Bacillus Calmette-Guérin; EDA – endoscopia digestiva
alta; IBP – inibidores da bomba de protões; AAS – ácido acetilsalicílico; AINEs – anti-inflamatórios não esteróides; GCs –
glucocorticoides; FRAX - Fracture Risk Assessment Tool
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Mensagens Chave
As características clínicas da SpA (p.e., uveíte, psoríase e doença inflamatória
intestinal) devem ser distinguidas das potenciais comorbilidades (p.e.,
osteoporose).
As comorbilidades na SpA aumentam o impacto da doença, ao contribuir para
a incapacidade funcional e mortalidade dos doentes.
A osteoporose é a comorbilidade mais comum na SpA e o risco de osteoporose
é superior ao verificado na população em geral.
Os doentes com SpA apresentam um risco cardiovascular mais elevado devido
a uma maior prevalência de fatores de risco cardiovasculares tradicionais, mas
também em consequência do processo inflamatório crónico.
O risco de neoplasia nos doentes com SpA não é superior ao risco verificado na
população em geral.
Os dados relativos ao risco infecioso nos doentes com SpA são escassos, mas
não parece existir um aumento do risco nos doentes (em particular, se não
expostos a TNFi).
Todos os doentes com SpA devem ser sistematicamente avaliados para rastreio
de FM concomitante.
A pesquisa sistemática destas comorbilidades é importante, na medida em que
poderá influenciar o prognóstico destes doentes, a curto e longo-prazo.
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1

Introdução
O espectro das Espondilartrites (SpA) inclui doentes com predomínio de
manifestações axiais (SpA axial; axSpA radiográfica ou não radiográfica) e com
predomínio de manifestações periféricas (SpA periférica; pSpA)1. A axSpA, o foco
deste capítulo, apresenta manifestações heterogéneas e um curso bastante
variável, exigindo uma monitorização rigorosa1.
Nos últimos anos, foram desenvolvidos diversos instrumentos que avaliam os
outcomes da doença em diferentes domínios e que permitem monitorizar os
doentes ao longo do tempo. Estas medidas são fundamentais para avaliar a
resposta à terapêutica, a necessidade de ajustes da mesma e o impacto da
doença na função e qualidade de vida1.
Em 1999, o grupo Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS),
juntamente com a iniciativa Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials
(OMERACT), definiu um core set de medidas de outcomes, de forma a homogeneizar
o desenho de ensaios clínicos e a descrição de resultados (Tabela 1)2,3.
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Tabela 1 | Domínios e respetivos instrumentos, incluídos no core set ASAS/OMERACT. Adaptado de Sieper et al, 20093

Domínio

Instrumento

Symptom-modifying antirheumatic drugs (SMARD) ou fisioterapia
Função física

BASFI

Rigidez

Duração da rigidez matinal na coluna, medida pela EN
ou EVA

Avaliação
global pelo
doente

Atividade global da doença, medida pela EN ou EVA
Expansibilidade torácica
Schober modificado

Mobilidade da
coluna

Distância occipito-parede
Rotação cervical
Flexão lateral da coluna
Ou BASMI

Dor
Fadiga

Dor noturna na coluna, medida pela EN ou EVA
Dor na coluna, medida pela EN ou EVA
Questão da fadiga no BASDAI

Registos clínicos (em adição aos anteriores)
Reagentes de
fase aguda

PCR ou VS

Articulações
periféricas/
Enteses

Número de articulações tumefactas (contagem de 44
articulações)
Scores validados de entesite (ex.: MASES)

Disease-modifying antiheumatic drugs (DMARD) (em adição aos anteriores)
Radiografias da
coluna

Coluna lombar e cervical laterais

Legenda: BASDAI, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity; BASFI, Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index;
BASMI, Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index; EN, Escala numérica; EVA, Escala Visual Analógica; MASES, Maastrich
Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score; PCR, Proteína C Reativa; VS, Velocidade de Sedimentação.
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Neste capítulo, serão abordadas as escalas de atividade da doença, função e
qualidade de vida na axSpA, algumas das quais não estão contempladas no
core set ASAS/OMERACT.
Escalas de atividade da doença
A atividade da doença pode ser avaliada por medidas isoladas, como a dor,
a rigidez articular, a atividade global pelo doente, o número de articulações
tumefactas, a contagem de entesites ou a fadiga4. Contudo, tendo em conta a
heterogeneidade da axSpA, as escalas compostas (ou seja, a combinação de
medidas individuais) refletem de forma mais precisa o estado geral da doença.
Na prática clínica, o BASDAI e o ASDAS são as mais utilizadas. Ambas estão
recomendadas apenas para doentes com axSpA, embora apresentem boa
capacidade discriminativa na SpA periférica5. Os outcomes ASAS de resposta à
terapêutica são sobretudo usados no contexto de ensaios clínicos2.
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI)
Compreende seis questões que abordam a fadiga, a dor na coluna, a dor nas
articulações periféricas, as áreas dolorosas à palpação, a intensidade e duração
da rigidez matinal (anexo 1)6. Cada uma das questões é avaliada por uma EVA
10cm. O score final é calculado através da soma dos valores das primeiras quatro
questões com a média das questões cinco e seis, sendo o resultado obtido
dividido por cinco. Deste modo, a pontuação final varia entre 0 e 10. Quanto
maior a pontuação, maior o grau de atividade da doença6.
É um questionário preenchido exclusivamente pelo doente, simples e de rápida
aplicação, estando validado para a língua portuguesa7.
Um score ≥ 4 tem sido considerado como cut-off para definir doença
ativa, especialmente para início de terapêutica biológica8. Foram também
estabelecidos critérios de resposta à terapêutica com base no BASDAI, definidos
como uma melhoria de pelo menos 50% e/ou uma mudança absoluta de 2
unidades no score8.
Contudo, o BASDAI apresenta algumas limitações, como a existência de questões
redundantes, a não atribuição de “pesos” diferentes às variáveis e a não inclusão
de medidas objetivas9. Sabe-se que a definição de doença ativa é percecionada
de forma diferente entre doentes e médicos10 e que o BASDAI se correlaciona mal
com a avaliação global do médico. O mesmo ocorre com a inflamação presente
na ressonância magnética (RMN)11,12. Também a própria escolha do cut-off de 4
para definir doença ativa foi arbitrária, não existindo qualquer fundamentação
científica subjacente8.
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Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS)
As limitações do BASDAI levaram ao desenvolvimento um novo índice composto
pelo grupo ASAS, o ASDAS13, que foi rapidamente aceite e aplicado largamente
na prática clínica.
O ASDAS inclui três questões do BASDAI: a dor na coluna (questão 2 do BASDAI),
a dor periférica (questão 3 do BASDAI), a duração da rigidez matinal (questão
6 do BASDAI) e, de forma adicional, a avaliação global do doente e reagentes
de fase aguda (PCR ou VS). Cada questão possui um peso relativo diferente. A
fórmula subjacente é complexa, pelo que está disponível uma calculadora online
no website do grupo ASAS ou numa aplicação ASAS (anexo 2) 13.
Deve ser dada preferência ao ASDAS-PCR, embora se possa utilizar o ASDASVS. A PCR é um reagente de fase aguda mais específico do que a VS e a sua
medição laboratorial é padronizada14. A nível individual, as duas versões não
devem ser usadas de forma permutável, visto que é possível que alguns doentes
sejam classificados em diferentes categorias de atividade da doença, consoante
a versão utilizada15.
Comparativamente ao BASDAI, o ASDAS representa um maior equilíbrio entre a
perspetiva do doente e a do médico. O ASDAS tem uma melhor performance
discriminativa que o BASDAI e do que qualquer uma das suas variáveis
individuais16. Para além da sua capacidade discriminativa, apresenta ainda uma
elevada sensibilidade à mudança17. Ao contrário do BASDAI, o ASDAS associa-se longitudinalmente com lesões inflamatórias identificadas na RMN18,19 e com
dano estrutural detetado em radiografias da coluna20.
Foram já definidos e validados cut-offs de estados de atividade da doença, com
base no ASDAS15,21, permitindo que o doente seja categorizado em um de quatro
estados possíveis: doença inativa (ASDAS<1.3), baixa atividade (1.3≤ASDAS<2.1),
alta atividade (2.1≤ASDAS≤3.5) ou muita alta atividade (ASDAS>3.5) (figura 1).
Um score ASDAS≥2.1 é um dos critérios para iniciar terapêutica biológica8. Em
comparação com o cut-off do BASDAI (≥4), o cut-off do ASDAS permite captar um
maior número de doentes com alta atividade da doença e com características
preditoras de uma boa resposta aos inibidores do TNF alfa (TNFi)12,22,23.
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<1.3
Inactive
Disease

<2.1
Low Disease
Activity

<3.5
High Disease
Activity

Very High
Disease
Activity

Figura 1 | Categorização do ASDAS em estados de atividade da doença e respetivos cut-offs19.

De igual modo, foram estabelecidos cut-offs para definir “melhoria clinicamente
importante” e “melhoria major”: alteração de ≥1.1 e ≥2.0 unidades no ASDAS,
respetivamente3 (figura 2).

Δ ≥ 1.1

Δ ≥ 2.0

Clinically
Important
Improvement

Major
Improvement

Figura 2 | Definição de “melhoria clinicamente importante” e “melhoria major”3.

Existem outros critérios de resposta ao tratamento, definidos pelo grupo ASAS,
que não se baseiam no ASDAS (ex.: critérios ASAS 20, ASAS 40, ASAS 5/6, ASAS
remissão parcial)24,25. Estes critérios não se destinam, contudo, à monitorização
dos doentes na prática clínica diária, sendo essencialmente utilizados em
contexto de ensaios clínicos3,25.
Escalas de Função
O Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI)26 é o instrumento mais
usado para avaliar a capacidade funcional, em doentes com axSpA. Este
índice consiste em dez questões, avaliadas pela EN ou EVA 10cm: oito relativas à
capacidade funcional do doente e as restantes duas respeitantes à capacidade
de adaptação nas atividades de vida diária (anexo 3). A pontuação final é a
média aritmética dos valores de cada questão, podendo variar entre 0 (sem
limitação funcional) e 10 (limitação máxima) 26.
O BASFI correlaciona-se bem com a atividade da doença e com o dano
estrutural27 e apresenta boa sensibilidade à mudança24. Sabe-se ainda que,
valores baixos são preditores de boa resposta às terapêuticas biológicas28. O
BASFI está incluído no core set ASAS/OMERACT e está também disponível uma
versão portuguesa validada5.
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Escalas de qualidade de vida
A axSpA tem um impacto negativo na qualidade de vida dos doentes,
influenciando o sono, o humor, as atividades de vida diárias, as interações sociais
e ocupacionais29, pelo que é importante abordar estas questões na prática clínica.
O desenvolvimento de novas terapêuticas reforçou também a necessidade de
encontrar medidas que melhor refletissem uma melhoria tangível nestes aspetos
não captados pelas escalas funcionais e de atividade de doença.
A qualidade de vida pode ser avaliada através de instrumentos genéricos ou
específicos da doença 30-40.
Os instrumentos genéricos mais utilizados são o Short-Form 36 Health Survey
(SF-36)30 e o EuroQol Five Dimensions questionnaire (EQ-5D)31. Embora permitam
fazer comparações entre doenças, a sua principal desvantagem é a ausência de
questões que traduzam aspetos específicos de axSpA. Além disso, têm pouca
sensibilidade para detetar diferenças no estado de saúde em doentes sob
tratamento32.
Dentro dos instrumentos específicos, desenvolvidos particularmente para
doentes com axSpA, destacam-se:
•

Ankylosing Spondylitis Quality of Life (ASQoL)
O ASQoL33 engloba 18 questões com respostas dicotómicas (sim ou não),
resultando numa pontuação final que varia entre 0 e 18. Quanto maior a
pontuação, pior a qualidade de vida. Foi originalmente desenvolvido para
doentes com Espondilite Anquilosante (AS; atualmente designada por axSpA
radiográfica), mas pode também ser aplicado em doentes com axSpA não
radiográfica. É um questionário simples e de fácil aplicação, já validado para
a língua portuguesa (anexo 4) 34.

•

Health Assessment Questionnaire for the Spondyloarthropathies (HAQ-S)
O Health Assessment Questionnaire (HAQ) é um instrumento usado
frequentemente para avaliar a qualidade de vida de várias doenças35. A
sua versão curta é a mais usada e compreende 20 questões, distribuídas
por 8 categorias. Em 1990, foi adaptado por Daltroy et al36, especificamente
para doentes com axSpA, criando assim o HAQ-S. O HAQ-S difere da
versão original pela adição de cinco novas questões, agrupadas em duas
categorias distintas, que abordam, por exemplo, a capacidade para conduzir
um veículo (ex.: virar a cabeça em marcha-atrás) ou para fazer compras (ao
carregar sacos pesados). Estas questões visam avaliar o compromisso da
doença quer a nível axial, quer periférico. A adição destes itens aumentou a
sensibilidade do índice para captar limitação funcional36.
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The ASAS Health Index (ASAS HI)
O ASAS HI37 é um índice recente destinado a doentes com SpA e baseado no core
set da International classification of functioning, disability and health (ICF)38. A
versão portuguesa do ASAS HI foi já validada e publicada39. Comparativamente
com os restantes instrumentos específicos, o ASAS HI avalia o estado de saúde
do doente de uma forma mais abrangente e inclui questões relacionadas com
dor, funções emocionais, sono, função sexual, mobilidade, autocuidados e vida
comunitária. Contém 7 itens dicotómicos (“concordo” / “não concordo”), em que
cada um pode pontuar 0 ou 1. A pontuação total pode variar entre 0 e 17, sendo
o score mais baixo indicativo de um melhor estado de saúde (anexo 5)37.
O ASAS HI pode ser acompanhado por um outro questionário complementar,
o ASAS Environmental Factors (ASAS EF), o qual inclui 9 questões dicotómicas
relacionadas com fatores ambientais, nomeadamente, com apoio/relações
sociais ou familiares, atitudes e serviços de saúde. Este conjunto de questões não
apresenta, porém, uma pontuação final40.
O ASAS HI está validado em doentes com axSpA radiográfica, não radiográfica e
SpA periférica, e apresenta uma boa sensibilidade à mudança41.
Mensagens Chave
As escalas de avaliação na axSpA são fundamentais na abordagem inicial
do doente, bem como na sua monitorização. Permitem avaliar a resposta à
terapêutica, a necessidade de ajustes da mesma e o impacto da doença na
função e qualidade de vida.
A atividade de doença medida pelo BASDAI ou ASDAS constitui o critério para
decisão de início de terapêutica biotecnológica. O ASDAS apresenta uma melhor
performance do que o BASDAI para esse efeito, bem como para avaliar resposta
a terapêutica.
O BASFI é o instrumento mais utilizado para avaliação da capacidade funcional
em doentes com axSpA.
O ASAS HI é um índice recente que permite avaliar o impacto da doença em
diferentes aspetos e de forma mais abrangente que as restantes escalas de
qualidade de vida específicas da doença.
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Anexo 1

ÍNDICE DE ACTIVIDADE DE BATH PARA A ESPONDILITE ANQUILOSANTE
(BASDAI)
FAÇA UM TRAÇO EM CADA UMA DAS LINHAS QUE SE SEGUEM PARA INDICAR A SUA
RESPOSTA A CADA PERGUNTA, RELATIVAMENTE À ÚLTIMA SEMANA

1

Como descreveria, em geral, a fadiga / o cansaço que tem sentido?
NENHUMA

2

MUITO INTENSA

Como descreveria, em geral, a dor que tem tido no pescoço, nas costas ou na anca,
devido à doença?
NENHUMA

3

MUITO INTENSA

Como descreveria, em geral, a dor / o inchaço que tem tido nas articulações, com
excepção do pescoço, das costas e da anca?
NENHUMA

4

MUITO INTENSA

Como descreveria, em geral, o desconforto sentido quando toca ou carrega em zonas
que doem?
NENHUMA

5

MUITO INTENSA

Como descreveria, em geral, a intensidade da rigidez matinal que tem tido desde
que acorda?
NENHUMA

6

MUITO INTENSA

Quanto tempo dura a rigidez matinal desde que acorda?

0 horas

½

1

1½

2 ou mais horas

© 1994 Garrett S, Jenkinson, Kennedy LG, Whitelock H, Gaisford P, Calin A. A new approach to defining disease status in
ankylosing spondylitis: the Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index. J Rheumatol 1994, 21 (12) 2286-2291.
© 2007 Versão Portuguesa BASDAI. Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra
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Anexo 3

ÍNDICE FUNCIONAL DE BATH PARA A ESPONDILITE ANQUILOSANTE
(BASFI)
FAÇA UM TRAÇO EM CADA UMA DAS LINHAS PARA INDICAR O SEU NIVEL DE CAPACIDADE
PARA CADA UMA DAS SEGUINTES ACTIVIDADES, DURANTE A ÚLTIMA SEMANA
Nota: Uma ajuda técnica é um acessório que o ajuda a executar uma acção ou um movimento
EXEMPLO:
FÁCIL

1

IMPOSSÍVEL

Calçar meias ou meias-calças (collants) sem ajuda de alguém nem ajuda técnica (por
exemplo, um dispositivo auxiliar para calçar meias.
FÁCIL

2

IMPOSSÍVEL

Dobrar-se para a frente pela cintura para apanhar uma caneta do chão sem ajuda
técnica.
FÁCIL

3

IMPOSSÍVEL

Esticar-se para chegar a uma prateleira alta sem a ajuda de alguém, nem ajuda técnica
(por exemplo, alguém dar uma mão).
FÁCIL

4

Levantar-se de uma cadeira sem braços sem usar as mãos ou qualquer outra ajuda.
FÁCIL

5

IMPOSSÍVEL

Olhar por cima do ombro sem virar o corpo.
FÁCIL

9

IMPOSSÍVEL

Subir 12-15 degraus sem usar o corrimão ou ajuda técnica. Um pé em cada degrau.
FÁCIL

8

IMPOSSÍVEL

Ficar de pé sem apoio durante 10 minutos, sem sentir desconforto.
FÁCIL

7

IMPOSSÍVEL

Partindo da posição de deitado/a de costas no chão, pôr-se de pé sem ajuda.
FÁCIL

6

IMPOSSÍVEL

IMPOSSÍVEL

Fazer actividades fisicamente exigentes (por exemplo, exercícios de fisioterapia,
jardinagem ou desporto).
FÁCIL

IMPOSSÍVEL

10 Executar as actividades diárias, em casa ou no trabalho.
FÁCIL

IMPOSSÍVEL

© 1994 Calin A, Garrett S, Whitelock H, Kennedy LG, O’Hea J, Mallorie P, Jenkinson T. A new approach to defining functional ability
in ankylosing spondylitis: the development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. J. Rheumatol., 1994, 21, 2281-2285.
© 2007 Versão Portuguesa BASFI. Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra
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Anexo 4
QUESTIONÁRIO DA QUALIDADE DE VIDA NA ESPONDILITE ANQUILOSANTE (ASQoL)

Nome: _____________________________________________________ Data: ___ / ___ / _____
Por favor leia atentamente e assinale apenas a resposta que se aplica a si neste momento.
Sim
1. A minha situação limita-me os locais para onde posso ir
2. Ás vezes apetece-me chorar
3. Tenho dificuldade em vestir-me
4. Tenho dificuldade em fazer trabalhos domésticos
5. É-me impossível dormir
6. Não consigo participar em actividades com os meus amigos/familia
7. Estou sempre cansada(o)
8. Tenho que parar constantemente o que estou a fazer para descansar
9. Tenho dores insuportáveis
10. Demoro muito tempo para começar pela manhã
11. Sou incapaz de fazer trabalhos domésticos
12. Canso-me facilmente
13. Fico muitas vezes frustrado
14. A dor está sempre presente
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Não

QUESTIONÁRIO DA QUALIDADE DE VIDA NA ESPONDILITE ANQUILOSANTE (ASQoL)
Sim

Não

15. Sinto que perco imenso lá fora
16. É-me difícil lavar o cabelo
17. A minha situação deixa-me em baixo
18. Desapontar outras pessoas preocupa-me
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Anexo 5


Data:
Nome:

Por favor, responda a todas as questões, assinalando com uma cruz a afirmação que indica
a resposta que melhor se aplica a si, neste momento, tendo em conta a sua doença
reumática (o termo "doença reumática" engloba todas as formas de espondilartrite incluindo a
espondilite anquilosante).
1.

A dor por vezes interfere com as minhas atividades normais.
□ Concordo
□ Não concordo

2.

Tenho dificuldade em estar de pé durante muito tempo.
□ Concordo
□ Não concordo

3.

Tenho dificuldade em correr.
□ Concordo
□ Não concordo

4.

Tenho dificuldade em usar a casa-de-banho.
□ Concordo
□ Não concordo

5.

Estou frequentemente exausto/-a.
□ Concordo
□ Não concordo

6.

Tenho menos motivação para fazer qualquer coisa que exija esforço físico.
□ Concordo
□ Não concordo

7.

Perdi o interesse na atividade sexual.
□ Concordo
□ Não concordo
□ Não aplicável; Eu não quero responder.

8.

Tenho dificuldade em usar os pedais do carro ao conduzir.
□ Concordo
□ Não concordo
□ Não aplicável; Eu não consigo conduzir ; Eu não conduzo.

Developed by Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS)
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9.

Tem sido difícil dar-me com as pessoas.
□ Concordo
□ Não concordo

10. Não sou capaz de caminhar fora de casa em terreno plano.
□ Concordo
□ Não concordo
11. Tenho dificuldade em concentrar-me.
□ Concordo
□ Não concordo
12. Tenho limitações em viajar por causa da minha mobilidade.
□ Concordo
□ Não concordo
13. Fico frequentemente frustrado/-a.
□ Concordo
□ Não concordo
14. Tenho dificuldade em lavar o cabelo.
□ Concordo
□ Não concordo
15. Tenho tido alterações da minha situação financeira por causa da minha doença
reumática.
□ Concordo
□ Não concordo
16. Durmo mal de noite.
□ Concordo
□ Não concordo
17. Não consigo ultrapassar as minhas dificuldades.
□ Concordo
□ Não concordo

Muito Obrigado por ter respondido ao questionário.

Developed by Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS)
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Mary Lucy Marques1,2, Sofia Ramiro2,3,4
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; 2 Leiden University Medical Center,
Leiden, Holanda; 3 Zuyderland Medical Center, Heerlen, Holanda; 4 Nova Medical
School, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal

1

Introdução
A Espondilartrite axial (axSpA), enquanto doença inflamatória crónica, tem um
impacto significativo na qualidade de vida e na produtividade no trabalho.
O impacto da doença na produtividade no trabalho foi descrito tanto na
axSpA radiográfica (r-axSpA, tradicionalmente conhecida como Espondilite
Anquilosante), como na axSpA não radiográfica (nr-axSpA), e é crescentemente
apontado pelos doentes como um fator importante, muitas vezes esquecido
durante as avaliações clínicas. Este capítulo foca o impacto da axSpA na
capacidade e produtividade no trabalho, com destaque para os instrumentos
disponíveis para avaliar esse impacto 1-27.
Conceitos básicos relacionados com a capacidade e produtividade no trabalho
Para um melhor entendimento da forma como o impacto no trabalho é medido,
é necessário definir alguns conceitos básicos (representação esquemática na
figura 1).
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A axSpA pode afetar a capacidade para o trabalho em dois graus:
•

Instabilidade no trabalho1: corresponde ao desequilíbrio entre a capacidade
funcional da pessoa face às exigências do seu trabalho, podendo ameaçar
o emprego. A instabilidade no trabalho corresponde ao estadio que precede
a incapacidade para o trabalho.

•

Incapacidade para o trabalho1: incapacidade funcional total para a
realização do trabalho, condicionando o desemprego ou reforma antecipada.

O reconhecimento precoce da instabilidade no trabalho pode reduzir ou eliminar
o risco de incapacidade para o trabalho (e consequentemente de desemprego)
através da introdução de intervenções clínicas e/ou no local de trabalho. Por
outro lado, a axSpA pode levar a perda de produtividade no trabalho, e esta
pode ser experienciada de duas formas:
•

Presenteísmo2: desempenho inadequado no trabalho e perda de
produtividade devido à doença. O presenteísmo constitui uma área cinzenta
entre o desempenho ideal do trabalho e a total ausência de produtividade.
O presenteísmo está relacionado com o absentismo, sendo considerado um
fator de risco para o absentismo futuro3

•

Absentismo1: Faltas ao trabalho devido à doença. Este pode ser temporário
ou permanente.

As pessoas podem transitar ao longo do tempo entre trabalhar sem dificuldades
(normal), trabalhar com dificuldades (presenteísmo) e não trabalhar (absentismo)
(figura 1) 1-3.
Status de
emprego

sem emprego

com emprego

Incapacidade
laboral
temporária:
- de curta duração
- prolongada

Produtividade

normal

Limite 1

Presenteísmo

Absentismo
temporário

Limite 2

Instabilidade
no trabalho

- Desemprego
- Reforma antecipada
- Desemprego voluntário

Absentismo
permanente

Limite 3

Incapacidade
para o trabalho

Figura 1 | Representação esquemática dos conceitos relacionados com a produtividade no trabalho e respetivas
transições 1-3.
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O impacto da espondilartrite axial no trabalho
A capacidade de participação na vida profissional dos adultos, em idade ativa,
é importante, não só do ponto de vista socioeconómico mas também para o
seu bem-estar psíquico4. Os doentes com axSpA, uma doença que afeta na
sua maioria jovens em idade ativa, identificaram a capacidade de permanecer
no trabalho como uma prioridade5,6. A axSpA pode, porém, levar a limitações
funcionais significativas e redução da produtividade no trabalho7,8. A incapacidade
para o trabalho afeta até 30% dos doentes com r-axSpA9,10. Quando comparados
com a população geral, os doentes com r-axSpA relatam taxas de emprego mais
baixas e níveis de absentismo mais elevados 11-13. Boonen e van der Linden14
relataram que o desemprego voluntário era três vezes mais elevado em doentes
com r-axSpA do que o observado na população em geral, especialmente
naqueles com trabalhos fisicamente exigentes. Um estudo recente conduzido
em Portugal avaliou o impacto económico da r-axSpA no consumo de recursos
de saúde e na produtividade no trabalho15. Em relação à incapacidade para o
trabalho especificamente relacionada com a r-axSpA (direta ou indiretamente)15,
os trabalhadores com r-axSpA relataram uma média de 12 dias de faltas ao
trabalho e 25 dias de baixa por doença, num período de 1 ano, com um custo
estimado de 28 e 57 milhões de euros, respetivamente. O presenteísmo devido à
r-axSpA levou a uma perda equivalente a 73 dias úteis num ano, com um custo
de 165 milhões de euros. Tendo também em conta os doentes com ausências
prolongadas do trabalho (72 milhões de euros), licenças permanentes (18 milhões
de euros), desempregados (50 milhões de euros) e licenças médicas familiares (47
milhões de euros), os custos globais ascenderam aos 437 milhões ao ano15. Assim,
a incapacidade para o trabalho relacionada com a r-axSpA tem um enorme
impacto económico, sendo aconselhado o investimento em estratégias que
estimulem a referenciação, diagnóstico e tratamento precoces para mitigar esse
impacto. De forma complementar, as possíveis limitações atribuíveis à doença
devem ser comunicadas à entidade empregadora. Tanto quanto possível,
deve ser feita a readaptação no local de trabalho que permita a adequação e
compatibilidade entre o trabalhador e a função proposta/atual tendo em conta
as suas potencialidades e vulnerabilidades 10.
Que instrumentos temos para medir o impacto da espondilartrite axial no
trabalho?
Nos últimos anos assistimos a uma clara evolução na área da axSpA,
nomeadamente, pela definição de novos critérios de classificação do grupo
ASAS que contemplam agora a nr-axSpA. No entanto, a avaliação do impacto
da axSpA no trabalho não faz parte do core set definido para a avaliação e
monitorização de rotina destes doentes16. Sabemos que há limitações nos
instrumentos que medem o impacto profissional da doença, a maioria dos
quais desenhados para uso em ensaios clínicos e pouco ajustados à prática
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clínica. Recentemente, este tema tem merecido um interesse crescente da
comunidade científica, principalmente pelo impacto socioeconómico que tem.
A sua importância foi reforçada pelo OMERACT através da criação de um grupo
especialmente dedicado à produtividade no trabalho (Worker Productivity
Special Interest Group)17.
Instrumentos que avaliam a produtividade no trabalho
Há 21 instrumentos identificados pelo OMERACT para medir o impacto da doença
na produtividade no trabalho. Dos 5 aprovadas pelo filtro OMERACT18,19, 2 estão
validados na axSpA (ver Anexo 1):
•

Work Productivity and Activity Impairment questionnaire (WPAI);

•

Work Productivity Survey (WPS) .

Work Productivity and Activity Impairment questionnaire (WPAI)
O WPAI: axSpA20, foi modificado a partir do Work Productivity and Activity
Impairment instrument (WPAI)21, que é um questionário autoadministrado para
avaliar o impacto da doença na produtividade, e que foi validado para uso em
muitas doenças crónicas, incluindo a asma, a dermatite e a doença de Crohn.
O WPAI: axSpA20 avalia o impacto da axSpA no trabalho e noutras atividades
diárias durante os últimos 7 dias. É composto por 6 perguntas (ver Anexo 1) para
determinar o status de emprego, horas de trabalho perdidas devido à axSpA,
horas de trabalho perdidas por outras razões, horas em que efetivamente se
trabalhou, o grau de produtividade no trabalho e o grau em que a axSpA afetou
as atividades fora do trabalho.
São derivados quatro scores: 1) percentagem de absentismo; 2) percentagem
de presenteísmo; 3) um score geral de incapacidade no trabalho que combina
absentismo e presenteísmo e, por fim, 4) a percentagem de incapacidade
em atividades realizadas fora do trabalho. Pontuações mais altas indicam
maior incapacidade. A validação do WPAI: axSpA foi realizada no contexto
do Adalimumab Trial Evaluating Long-term Efficacy and Safety in Ankylosing
Spondylitis (ATLAS)20, um ensaio clínico aleatorizado, duplamente cego de 24
semanas com adalimumab em doentes com r-axSpA. Este instrumento foi
validado para uso em ensaios clínicos, traduzindo de forma fidedigna o impacto
da doença no trabalho. No entanto, algumas particularidades tornam-no
atrativo para a prática clínica: as perguntas são de fácil compreensão por parte
dos doentes e o curto recall period (7 dias) permite que o doente mais facilmente
se recorde para responder adequadamente às questões22. Este instrumento além
de avaliar a produtividade no trabalho e fora dele, avalia simultaneamente o
absentismo e presenteísmo. De realçar, que o cálculo de um score combinado de
absentismo/presenteísmo permite ter em conta a interdependência/competição
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destes dois domínios (ex.: nos casos em que o absentismo está reduzido, podemos
observar um aumento do presenteísmo, i.e., em termos práticos o doente
permanece no trabalho, mas tem diminuição de produtividade devido à doença).
Algumas desvantagens devem ser tidas em consideração: este questionário é
apenas aplicável a pessoas com emprego remunerado; a tradução da perda
de produtividade em percentagem de absentismo/presenteísmo pode causar
dificuldade de interpretação e ainda não há consenso científico neste aspeto22.
Work Productivity Survey (WPS)
O Work Productivity Survey (WPS), é um questionário projetado para avaliar o
impacto da axSpA não só no local de trabalho, mas também na produtividade
doméstica e nas atividades diárias. Este foi desenvolvido em doentes com artrite
reumatóide23 e posteriormente validado na axSpA24. O WPS foi desenhado
com o objetivo de capturar as limitações de produtividade especificamente
associadas à artrite, por forma a obter informação útil para a tomada de
decisões sobre intervenções necessárias nestes doentes (dentro e fora de
casa), não sobrecarregando os doentes com demasiadas perguntas. As
propriedades psicométricas foram avaliadas usando dados do ensaio RAPIDaxSpA (certolizumab pegol), devendo ser administrado por um entrevistador ao
doente; abrange o período de um mês24. O primeiro item do WPS aborda a atual
participação no mercado de trabalho (i.e., se o doente tem atualmente emprego
remunerado ou não). Dois itens capturam o absentismo (dias de trabalho
perdidos) e presenteísmo (dias com produtividade reduzida em ≥50%) devido a
artrite; dois itens capturam os mesmos conceitos, mas aplicando-se ao trabalho
não remunerado (doméstico). Os itens adicionais capturam uma estimativa
do entrevistado sobre até que ponto a artrite interferiu na produtividade do
trabalho (pago e não pago) numa escala de 0 a 10 (0 = sem interferência e 10 =
interferência completa), o número de dias no mês passado em que foi contratada
ajuda externa por causa da axSpA e o número de dias no passado mês em que
as atividades familiares, sociais ou de lazer foram perdidas por causa da axSpA.
Este instrumento avalia as limitações de produtividade na axSpA, incluindo
a r-axSpA e a nr-axSpA. A grande vantagem deste questionário prende-se
pela possibilidade de avaliação não só do trabalho remunerado, como do não
remunerado, capturando a produtividade global. No entanto, avaliar a redução
de produtividade usando o cut-off de 50% pode ser de difícil compreensão por
parte do doente, carecendo este cut-off de suporte científico22. A descrição
detalhada das perguntas realizadas no WPS é fornecida no Anexo 1.
Atualmente não existe um gold standard para avaliar o impacto das axSpA
na produtividade no trabalho pelo que o OMERACT continua o trabalho de
identificação e melhoria de instrumentos que sirvam a adequada avaliação do
impacto da artrite no trabalho.
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Instrumentos que avaliam a instabilidade no trabalho
A instabilidade no trabalho tem sido menos vezes abordada na literatura, com
apenas um instrumento validado na r-axSpA (Work Instability Scale for Ankylosing
Spondylitis (AS-WIS)).
Work Instability Scale for Ankylosing Spondylitis (AS-WIS)
A instabilidade no trabalho dos doentes com r-axSpA pode ser medida pela
Work Instability Scale for Ankylosing Spondylitis (AS-WIS)25 que foi validada a
partir da Work Instability Scale for Rheumatoid Arthritis (RA-WIS). Trata-se de um
questionário autoadministrado para identificar os doentes que estão em risco
de problemas de retenção de emprego e de incapacidade para o trabalho, por
forma a averiguar se há indicação para terapias biológicas. É um questionário
de 20 itens, sendo que muitas das perguntas são sobreponíveis às do RA-WIS
original. Existem cut-offs que definem o nível de instabilidade no trabalho: baixo
(<11), médio (11-18) e alto (19-20). No entanto, o AS-WIS foi desenvolvido apenas a
partir de uma amostra pequena, e a sua validade preditiva para a retenção de
trabalho permanece desconhecida26,27. Ao permitir a identificação precoce da
instabilidade no trabalho, este instrumento pode ser útil na prática clínica para
guiar intervenções clínicas e/ou laborais (adaptação das condições de trabalho
ao doente), fundamentais para que o doente mantenha o seu emprego25.
Fatores contextuais
O impacto da r-axSpA no trabalho pode ser explicado apenas parcialmente
pelos efeitos diretos da doença, como a atividade da doença, função física

da doença podem atuar
ou comorbilidades28. De facto, outras variáveis além
como facilitadores ou barreiras para resultados adversos no trabalho. Isto está
de acordo com a International Classification of Functioning, Disability, and Health
(ICF), que propõe uma estrutura biopsicossocial para estudar a saúde. Neste
modelo, a participação no trabalho é o resultado de uma interação complexa
entre as consequências biopsicológicas de uma doença e uma variedade de
fatores contextuais, que incluem fatores pessoais e ambientais (figura 2). Os fatores
pessoais geralmente incluem idade, sexo, educação, motivação, estratégias de
coping e estilo de vida. Os fatores ambientais podem incluir o ambiente físico
e o suporte de outros. A magnitude da relação entre a r-axSpA e o emprego
pode variar dependendo dos fatores contextuais. Por exemplo, as transições
entre não trabalhar (absentismo), trabalhar com dificuldades (presenteísmo)
e trabalhar sem dificuldades (figura 1), podem depender de fatores como a
saúde e a funcionalidade de um trabalhador em função das exigências do seu
trabalho. Mudar as exigências do trabalho para acomodar as funcionalidades/
vulnerabilidades do trabalhador, pode ser decisivo para a permanência no
trabalho. Assim, facilmente se compreende que os fatores contextuais podem
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ser potenciais confundidores, mediadores, modificadores de efeito ou preditores
independentes da produtividade no trabalho. Em 2015, foi conduzida uma revisão
sistemática (impulsionada pelo OMERACT)29, com o objetivo de resumir a literatura
sobre fatores contextuais pessoais e ambientais e a sua associação com o status
de emprego, absentismo e presenteísmo em doentes com r-axSpA. Esta revisão
mostrou que os fatores contextuais, muitas vezes, não são incluídos nas análises
estatísticas como outcomes relacionados com o trabalho, e que não existem
instrumentos universalmente aceites para medir esses fatores. Usando um novo
conjunto de critérios proposto para determinar a melhor evidência da associação
entre os fatores contextuais e os outcomes de trabalho, foram considerados
importantes os seguintes fatores contextuais (a serem incluídos em estudos que
abordem o impacto da axSpA no trabalho): além das variáveis relacionadas com
a doença (atividade de doença e função), a idade, aptidão/competência para
o trabalho, adaptações no trabalho, natureza do trabalho e apoio no local de
trabalho. Atualmente o OMERACT tem na sua agenda o objetivo de confirmar
quais os fatores contextuais chave a ter em conta na medição da produtividade
do trabalhador18.

DIFICULDADES E LIMITAÇÕES

Dor/rigidez (BASDAI/ASDAS)
Função (BASFI)
Comorbilidades
Fadiga
Etc.

FATORES AMBIENTAIS

Tipo de trabalho
Exigência física do trabalho
Suporte dos colegas
Adaptações no local de trabalho
Sistema de segurança social

CAPACIDADE E PRODUTIVIDADE
NO TRABALHO
Instabilidade no trabalho
Incapacidade para o trabalho
Absentismo
Presenteísmo

FATORES PESSOAIS

Idade
Género
Educação
Estratégias de coping
Satisfação/otimismo

Figura 2 | Representação esquemática dos fatores contextuais dos doentes com espondilartrite axial de acordo com o
modelo biopsicossocial (International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF)).
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Qual o papel dos biológicos na produtividade no trabalho
As terapêuticas biológicas levam a melhorias da atividade de doença e qualidade
de vida nos doentes com axSpA, a curto e a longo prazo. No entanto, apenas
recentemente tem sido estudado o potencial impacto destas terapêuticas na
produtividade no trabalho30.
Numa revisão sistemática31, van der Burg et al. demonstraram melhorias
significativas no presenteísmo nos doentes sob terapêuticas biológicas, mas os
resultados foram inconsistentes quanto à melhoria do absentismo e à capacidade
dos doentes permanecerem no trabalho. As fragilidades metodológicas dos
estudos dificultaram conclusões claras: a) A grande heterogeneidade (sobretudo
devida a uma falta de padronização dos outcomes medidos) impediu a
realização de uma meta-análise. b) A reduzida dimensão das amostras, uma vez
que a participação no trabalho foi sempre estudada como outcome secundário,
os cálculos do tamanho amostral não foram realizados para estudo específico
deste outcome. Assim, os autores apontaram como necessidade urgente a
estandardização dos outcomes, estudos com amostras de maiores dimensões,
com follow-up mais longo e usando a população geral como grupo de controlo31.
Em 2018 foi publicado um estudo observacional britânico de grande dimensão,
juntamente com a primeira meta-análise para quantificar o impacto na
participação no trabalho das terapêuticas biológicas usadas na axSpA32. O
estudo da British Society for Rheumatology Biologics Register (BSRBR) incluiu
577 doentes em 83 centros na Grã-Bretanha que preencheram os critérios ASAS
para r-axSpA ou nr-axSpA. Aquando da entrada no registo todos estavam
empregados e eram naïves para terapêuticas biológicas; 28% deles foram
(aquando da entrada) tratados com adalimumab, etanercept ou certolizumab
pegol com base na recomendação do médico. A produtividade no trabalho no
início e no final do primeiro ano foi comparada entre doentes com terapêutica
biológica vs. doentes sem terapêutica biológica, usando o Work Productivity and
Activity Impairment questionnaire (WPAI). Aos 12 meses de follow-up, os doentes
com axSpA medicados com terapêutica biológica demonstraram, através de
comparações ajustadas usando propensity scores, uma redução de 9,4% no
presenteísmo (IC 95%: −15,3% a –3,5%); melhoria de 13,9% na incapacidade global
para o trabalho (IC 95%: −21,1% a –6,7%); melhoria de 19,2% (IC 95%: −26,3% a
–12,2%) na incapacidade global para atividades (i.e., abrangendo atividades de
lazer) em comparação com aqueles que não estavam tratados com biológicos.
No global, a produtividade total aumentou em mais de meio dia por semana,
12 meses após o início de um biológico. No caso do absentismo não houve
diferenças estatisticamente significativas entre os doentes tratados vs. não
tratados com biológicos. A meta-análise confirmatória32 incluiu cinco estudos
com 1109 participantes. A presença de terapêutica biológica foi associada
a melhorias significativas no presenteísmo, incapacidade para o trabalho e
incapacidade para atividades. Tal como no estudo da BSRBR, a terapêutica
biológica também não teve impacto significativo no absentismo. Os autores
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propõem como explicação que o absentismo representa uma consequência
relativamente tardia da doença e que, ao contrário do presenteísmo, não seja
reversível apenas com a instituição de terapêutica biológica32.
O benefício das terapêuticas biológicas na melhoria da produtividade no
trabalho foi também recentemente demonstrado em doentes com nr-axSpA30,33.
No futuro, há, porém, a necessidade de uma uniformização do desenho,
análise e apresentação dos resultados dos estudos por forma a diminuir a
heterogeneidade e permitir uma análise mais robusta dos dados, possibilitando
a realização de meta-análises mais completas. Este último ponto está já a ser
ativamente fomentado pela European League Against Rheumatism (EULAR),
através da criação de um grupo de trabalho dedicado ao desenvolvimento de
Points to Consider when designing, analysing and reporting studies with work as
outcome among patients with inflammatory arthritis. Daqui resultarão pontos a
considerar (orientações baseadas na melhor evidência disponível e na opinião
dos experts que compõem a Task Force nomeada para este trabalho) aquando
do desenvolvimento de estudos avaliando a participação no trabalho em doentes
com artrite. Os instrumentos devem ainda ter em conta a constante mudança
nos padrões de trabalho observada, principalmente, nos países desenvolvidos
(menor frequência de trabalho fisicamente exigente e maior frequência de
trabalho sedentário e repetitivo)34.
Mensagens Chave
A espondilartrite axial (axSpA) tem um impacto significativo na produtividade no
trabalho, com custos indiretos elevados.
Até ao momento ainda não foi definido um gold standard para avaliar o impacto
da axSpA na produtividade no trabalho.
Dos instrumentos disponíveis para avaliar o impacto da axSpA na produtividade
no trabalho, o mais consensual parece ser o WPAI. No entanto, WPS, deve ser
considerado como complementar ao WPAI, pela possibilidade de avaliação
não só do trabalho remunerado, como do não remunerado, capturando a
produtividade global.
É importante identificar precocemente a instabilidade no trabalho, por forma
a que se tomem medidas que evitem a incapacidade para o trabalho e o
desemprego. O AS-WIS pode ser usado como ferramenta de triagem na prática
clínica para esse fim.
As terapêuticas biológicas parecem ter um impacto positivo na produtividade
no trabalho.
Diversos fatores contextuais (pessoais, ambientais e da própria doença) devem
ser tidos em conta como potenciais modeladores da produtividade no trabalho.
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Anexo 1 | Descrição detalhada dos questionários disponíveis para avaliar o impacto da espondilartrite axial (axSpA) no
trabalho.

Instrumento

Tipo de
medida

Breve descrição

Domínios Avaliados

WPAI

Questionário
autoadministrado

Avalia o impacto da doença no trabalho
e outras atividades diárias durante os
últimos 7 dias. Inclui 6 questões para
determinar: o status de emprego (Q1),
horas de trabalho perdidas devido
a r-axSpA (Q2), horas de trabalho
perdidas por outras razões (Q3), horas
efetivamente trabalhadas (Q4), o grau em
que a r-axSpA afetou a produtividade do
trabalho (Q5) e o grau em que a r-axSpA
afetou as atividades fora do trabalho
(Q6).

Presenteísmo, absentismo,
incapacidade geral para o trabalho,
incapacidade para atividades fora do
trabalho (ex.: lazer)

WPS

Questionário é
administrado pelo
entrevistador ao
doente

Projetado para avaliar o impacto
da artrite no local de trabalho e na
produtividade doméstica, bem como nas
atividades diárias, no último mês.

Presenteísmo, absentismo, (inclui
trabalho remunerado e não
remunerado)

AS-WIS

Questionário autoadministrado

Instrumento de triagem para identificar
os doentes com instabilidade no trabalho
que estão em risco de incapacidade
para o trabalho.

Instabilidade no trabalho

Legenda: AS-WIS, Work Instability Scale for Ankylosing Spondylitis; axSpA, Espondilartrite axial; nr-axSpA, Espondilartrite
axial não radiográfica; r-axSpA, Espondilartrite axial radiográfica; Q, questão; WPAI, Work Productivity and Activity
Impairment questionnaire; WPS, Work Productivity Survey. a pergunta a realizar apenas em doentes empregados; b
devem excluir-se os dias considerados na pergunta Q2; c numa escala de 0 a 10 (0 = sem interferência e 10 = interferência
completa); d devem excluir-se os dias considerados na pergunta Q5.
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Validado em:
Como calcular
os scores

Interpretação
dos scores

Quatro pontuações podem ser derivadas:

Scores mais altos
indicam maior
incapacidade.

i. Percentagem de tempo de trabalho
perdido devido a r-axSpA (absentismo): Q2
/ (Q2 + Q4)
ii. Percentagem de comprometimento
durante o trabalho por causa da r-axSpA
(presenteísmo): Q5 / 10

Prática
r-axSpA nr-axSpA Investigação Clínica
Sim

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Não foram
desenvolvidos
cut-offs.

iii. Percentagem de comprometimento total
do trabalho devido à r-axSpA:
Q2 / (Q2
+ Q4) + [(1-Q2 / (Q2 + Q4)) × (Q5 / 10)]
iv. Percentagem de redução de atividade
por causa da r-axSpA: Q6 / 10

Q1. Status de emprego
Q2. Número de dias de trabalho perdidos
(absentismo)
Q3. Número de dias em que a
produtividade do trabalho foi reduzida em
≤50% enquanto no trabalho (presenteísmo)
a,b
Q4. Grau de interferência da axSpA na
produtividade no trabalhoc
Q5. Número de dias com impossibilidade
de realizar tarefas domésticas

Cada score das
questões Q2 à Q9 é
avaliado de forma
independente.
Scores mais
elevados indicam
maior perda de
produtividade.
Não foram
desenvolvidos
cut-offs.

Q6. Número de dias em que a
produtividade nas tarefas domésticas foi
reduzida a ≤50%d
Q7. Número de dias com impossibilidade de
participar em atividades familiares, sociais
e/ou de lazer
Q8. Número de dias em que foi necessária
ajuda externa contratada
Q9. Grau de interferência da axSpA nas
tarefas domésticasc

É composto por 20 itens (respostas
dicotómicas - sim/não). Os scores são
somados.

Scores mais altos
indicam maior
instabilidade.
Nível de
instabilidade no
trabalho (cut-offs):
<11: baixo 		
11-18: médio		
19-20: alto
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8.1. Radiologia Convencional
Rita Pinheiro-Torres1,2, Eduardo Bandeira2, Tiago Saldanha2,
F.M. Pimentel-Santos1,2			

NOVA Medical School, Universidade NOVA de Lisboa, Lisboa; 2 Hospital de Egas Moniz,
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, Lisboa

1

Introdução
Existem várias técnicas imagiológicas, como a ressonância magnética nuclear
(RMN), a tomografia computorizada (TC), a cintigrafia óssea (CO) ou a tomografia
por emissão de positrões (PET), capazes de detetar alterações estruturais em
doentes com axSpA, mas a radiografia convencional (RC) continua a ser a
modalidade mais utilizada para a identificação dessa alterações e monitorização
da sua progressão1-4. É, porém, necessária uma atividade inflamatória
prolongada para que as alterações estruturais, nas articulações sacroilíacas ou
na coluna vertebral, sejam evidentes. Sendo assim, e porque a inflamação não
tem expressão na radiografia, esta técnica é pouco sensível para a deteção da
doença em fase precoce1-4. Continua, porém, a ser o método de referência para o
diagnóstico da doença em fase estabelecida5, onde a identificação de sacroiliite
na radiografia da bacia se torna relevante e na monitorização da progressão6.
A RC tem como grande vantagem ser um método de fácil acessibilidade e com
baixo custo associado, além de sujeitar o doente a baixas doses de radiação7.
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Alterações radiográficas sugestivas de axSpA
•

Articulações sacroilíacas

A articulação sacroilíaca é anatomicamente complexa e composta por duas
partes distintas (figura 1). Na sua vertente ântero-inferior, esta articulação contém
cartilagem hialina e os limites ósseos são regulares. Na porção póstero-superior a
articulação é sindesmótica, composta por tecido fibroso, sendo os limites ósseos
marcadamente irregulares8.
Pelas suas características, a porção antero-inferior, sinovial, é mais exposta
ao processo inflamatório e nela ocorrem alterações estruturais de forma mais
precoce. A vertente ilíaca, onde a cartilagem hialina de revestimento é mais fina,
tende a ser afetada antes da vertente sagrada da articulação9.
Para uma adequada avaliação destas articulações, a radiografia da bacia,
em incidência antero-posterior, é a mais recomendada e deve abranger
as articulações sacroilíacas e coxofemorais. As incidências oblíquas como
a de Ferguson, na qual há uma angulação cefálica do feixe de raio-X (o que
teoricamente permite uma melhor visualização das articulações sacroilíacas),
nem sempre são necessárias6.
Uma análise sistemática das imagens deve ser promovida com a valorização de
possíveis alterações relacionadas com6:
•

a interlinha articular (regularidade e dimensões)

•

esclerose

•

erosões

•

anquilose.

De acordo com os critérios expressos na Tabela 1, poderemos assim classificar a
gravidade de sacroiliite em 5 graus (Grau 0- Grau 4). As figuras 1-5 pretendem
ilustrar os diversos graus referidos. É de salientar que esta classificação é muito
influenciada pelo observador5.
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Grau

Alterações radiológicas

0

Normal

1

Duvidoso

2

Mínimas - Erosões ou esclerose localizadas, sem alterações da
interlinha articular

3

Inequívocas - Sacroiliite moderada a avançada, com erosões,
esclerose, aumento ou redução da interlinha articular, ou
anquilose parcial

4

Graves - Anquilose total

Tabela 1 | Critérios de classificação para avaliação radiográfica das articulações sacroilíacas5

Numa fase inicial, a expressão radiográfica de sacroiliite traduz-se pela
indefinição dos contornos da cortical óssea, seguida de erosões, normalmente
mais evidentes na vertente ilíaca da articulação (figuras 2 e 3)10,11. As alterações
são geralmente bilaterais, mas podem envolver, de forma mais expressiva, apenas
uma das articulações sacroilíacas. Relativamente ao espaço articular, numa fase
precoce, o processo inflamatório pode condicionar um aparente aumento da
amplitude do mesmo (figura 3). Posteriormente, assiste-se à redução da interlinha
e, progressivamente, à fusão dos limites articulares ósseos, processo denominado
de anquilose (figuras 4 e 5). O aspeto radiológico na fase avançada da doença,
em que o espaço articular entre sacro e osso ilíaco é difícil de identificar, é
apelidado de “sacroilíacas fantasma” (figura 6)10,11. De forma adicional, em fases
avançadas da doença, podemos ver também na radiografia da bacia extensas
alterações das articulações coxofemorais traduzidas pela presença de erosões,
redução concêntrica da interlinha articular e protusão acetabular11.
Os critérios modificados de Nova Iorque, de 1984, estabelecidos para a
classificação dos doentes com espondilite anquilosante (AS), implicam a
existência de sacroiliite na RC, definidas como alterações de grau igual ou
superior a 2, bilateralmente, ou de grau igual ou superior a 3, unilateralmente5.
O desenvolvimento dos critérios de classificação Assessment of SpondyloArthritis
international Society (ASAS) para a axSpA assenta nos braços clínico e de
imagem. O braço de imagem contempla ou a presença de sacroiliite na RC ou
de sacroiliite na Ressonância magnética nuclear (RMN). Deste modo, permite a
identificação das formas pré-radiográficas da doença12.
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Figura 1 | Grau 0 – Articulações
sacroilíacas com características
radiográficas normais*

Figura 2 | Grau 1 – Alterações duvidosas.
Questionável irregularidade da cortical na
sacroilíaca direita*

Figura 3 | Grau 2 à direita – Alterações
mínimas na sacroilíaca direita, onde se
observam algumas erosões e esclerose,
embora o espaço articular esteja mantido.
Grau 3 à esquerda - Na sacroilíaca
esquerda, as alterações são inequívocas,
com erosões, esclerose e aumento do
espaço articular*

Figura 4 | Grau 3 – Alterações inequívocas.
Observam-se erosões e esclerose. O
espaço articular está ligeiramente
reduzido, bilateralmente*

Figura 5 | Grau 3 – Alterações inequívocas.
Observam-se erosões, esclerose e
anquilose parcial da articulação
sacroilíaca direita*

Figura 6 | Grau 4 – Alterações graves.
Anquilose total das duas articulações
sacroilíacas (“sacroilíacas fantasma”)*

Aspetos a considerar no diagnóstico diferencial
As alterações articulares degenerativas na sacroilíaca têm início na puberdade13
sendo a sua progressão mais acelerada nas mulheres, em particular, nas
multíparas14. É importante salientar que o estudo radiológico de indivíduos
assintomáticos de idade superior a 30 anos, pode revelar reduções não uniformes
da interlinha articular e áreas de esclerose subcondral, na vertente ilíaca da
articulação15. Estas alterações não são, por isso, bons indicadores de sacroiliite.
De igual forma, a presença de osteófitos e quistos subcondrais sugerem patologia
articular de natureza degenerativa.
Por esta razão, em indivíduos jovens e sintomáticos, a presença de erosões
ósseas e de esclerose subcondral afetando a vertente sagrada da articulação,
para além de possíveis alterações na sua vertente ilíaca, são mais sugestivas de
patologia inflamatória16.

*As imagens são cortesia do Dr. Tiago Saldanha.
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Existem ainda variações da normal anatomia da articulação sacroilíaca que,
quando sintomáticas, podem simular sacroiliite. Entre as mais comuns, estão a
articulação sacroilíaca acessória e a vértebra de transição – com prevalências
de aproximadamente 20%17-19. A sacroilíaca acessória pode ser uni ou bilateral e
situa-se, habitualmente, na parte póstero-superior da articulação. As vértebras
de transição associam-se, com frequência, a apófises transversas hipertrofiadas,
que podem entrar em conflito com o sacro e formar pseudo-articulações.
Há outras variações menos frequentes, que podem predispor a alterações
degenerativas precoces e mimetizar clinicamente a sacroiliite16. Contudo, em
todas, a expressão radiológica é diferente da das SpA.
Coluna
As alterações radiográficas da axSpA na coluna, na maioria das vezes, devem-se a processos de entesite nos bordos das articulações discovertebrais8.
Na avaliação das imagens devem ser consideradas as seguintes alterações
estruturais:
•

Esclerose dos ângulos vertebrais

•

Erosões

•

Squaring

•

Sindesmófitos

•

Pontes sindesmofitárias

A esclerose focal (correspondente aos quadrantes mais radiodensos da vértebra)
e as erosões (“lesões de Romanus”, que se desenvolvem no local de fixação do
anel fibroso na superfície anterior da vértebra) são características precoces da
axSpA20. Adicionalmente, os limites anteriores das vértebras podem tornar-se
retos dando à vértebra uma conformação quadrangular, devido à proliferação
óssea na concavidade vertebral ou à erosão das margens vertebrais anterosuperiores e antero-inferiores. Esta conformação também denominada de
squaring, é mais facilmente identificável ao nível da coluna lombar, onde todas
as vértebras são anteriormente côncavas. Pelo contrário, na coluna torácica ou
cervical, onde a face anterior adota formas mais variáveis (sendo em alguns
casos convexas), esta valorização poderá ser difícil19.
O achado radiográfico patognomónico da axSpA é, porém, a presença de
sindesmófitos, que surgem secundariamente à ossificação das fibras externas do
anel fibroso do disco intervertebral. Identificam-se radiograficamente como uma
projeção orientada de forma vertical da margem anterior do corpo vertebral21. O
crescimento contínuo dos sindesmófitos e a calcificação do ligamento anterior e
posterior da coluna (secundária a fenómenos repetidos de inflamação) levarão
à formação de uma ponte óssea no espaço intervertebral, originando anquilose,
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que quando generalizada dará o característico aspeto de “coluna em bambu”22.
Para uma adequada avaliação destas articulações a radiografia da coluna
cervical e lombar, em incidências antero-posterior e lateral, são as recomendadas.
A nível da coluna dorsal poderão também ocorrer alterações, contudo a
sobreposição de várias estruturas (como costelas, parênquima pulmonar e
coração) poderá tornar a sua avaliação mais complexa. Por este motivo, não se
recomenda a sua avaliação de forma sistemática6.
Aspetos a considerar no diagnóstico diferencial
Os sindesmófitos devem ser diferenciados de outras formações ósseas espinais
e paraespinais, como os osteófitos, que se formam a milímetros da junção
discovertebral. Estas neoformações ósseas são identificadas em diferentes
patologias, como a osteoartrose e a hiperostose esquelética idiopática difusa
(DISH), apresentando uma forma triangular, orientando-se horizontalmente
relativamente à sua origem, ao contrário dos sindesmófitos23.
Outros achados radiográficos da axSpA comuns a outras doenças são as
erosões, que podem ser verificadas em casos de espondilodiscite, e a esclerose
focal, na doença de Paget23.
A

B

Figura 7 | A – Sindesmófitos em incidência anteroposterior; B - Sindesmófitos em incidência lateral, em
cima em fase inicial e em baixo em ponte*

*As imagens são cortesia do Dr. Tiago Saldanha.
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Figura 8 | Coluna cervical com aspeto “em bambu”*

Scores recomendados para avaliação sistemática das alterações estruturais da
coluna
•

BASRI

O Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index (BASRI), um dos primeiros métodos
a ser desenvolvido por Mackay et al., em 1998, inclui a avaliação das incidências
anteroposterior da bacia, anteroposterior e lateral da coluna lombar, e lateral da
coluna cervical24. O índice é calculado tendo em conta o somatório da média da
pontuação das alterações verificadas nas articulações sacroilíacas e a média
das detetadas ao nível da coluna cervical e lombar. O índice pode ser dividido
em duas partes distintas, consoante se faça ou não a inclusão das articulações
sacroilíacas. Assim, a pontuação pode variar de 2 a 12 (excluindo-se articulações
sacroilíacas) ou de 2 a 16 (incluindo-se as articulações sacroilíacas). A pontuação
é atribuída conforme a existência ou ausência das alterações descritas na tabela
1, independentemente da contagem de cada uma delas24.
Tabela 2 | Sistema de pontuação do BASRI24

Pontuação

Grau

Sistema aplicado na coluna cervical e lombar

0

Normal

Sem alterações

1

Suspeição

Sem alterações definitivas

2

Ligeiro

Qualquer número de erosões, focos de esclerose ou
squaring, com ou sem sindesmófitos, em 2 ou menos
vértebras

3

Moderado

Sindesmófitos em 3 ou mais vértebras, com ou sem
fusão de 2 ou mais vértebras

4

Grave

Fusão vertebral envolvendo 3 ou mais vértebras

Pontuação

Grau

Sistema aplicado nas articulações sacroilíacas

0

Normal

Sem alterações

1

Suspeição

Sem alterações definitivas ou estreitamento focal do
espaço articular

2

Ligeiro

Estreitamento concêntrico do espaço articular > 2mm

3

Moderado

Estreitamento concêntrico do espaço articular ≤ 2mm
ou sobreposição óssea < 1 mm

4

Grave

Deformidade óssea ou sobreposição óssea > 1 mm
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A classificação da coluna lombar é composta pelos achados verificados nas
duas incidências (anteroposterior e lateral); pelo contrário na coluna cervical é
apenas considerada a incidência lateral. A pontuação considerada é relativa
à imagem onde são percetíveis alterações mais graves25. Na figura 9, verificase que, em radiografias pertencentes ao mesmo indivíduo e obtidas no mesmo
momento, se identificam sindesmófitos na incidência anteroposterior mas não na
lateral.

Figura 9 | Incidência anteroposterior e lateral da coluna
lombar de doente com axSpA*

Figura 10 | Fusão de elementos
posteriores, sem que haja fusão anterior*

Para o BASRI foi comprovada uma boa concordância inter-observador, bem como
uma boa sensibilidade às alterações que surgem de novo, 2 anos depois de uma
avaliação inicial25. Contudo, uma desvantagem importante do BASRI, é o facto
da pontuação não se alterar com o aparecimento de alterações radiográficas
mínimas. Se isto permite manter a simplicidade do método, compromete por
outro lado, a sensibilidade à mudança. Uma outra desvantagem, é o efeito teto
sobre a pontuação quando há fusão de três ou mais vértebras25.
•

Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score (SASSS)

O Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score (SASSS), desenvolvido em 1996
por Averns et al., é outra das escalas disponíveis. Avaliam-se as margens
anteriores e posteriores das vértebras da coluna lombar (em incidência lateral)
e as articulações sacroilíacas (em incidência anteroposterior). A deteção de
alterações como erosões, esclerose, squaring, sindesmófitos e pontes ósseas, faz
parte da aplicação deste algoritmo26.

*As imagens são cortesia do Dr. Tiago Saldanha.
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Neste sistema, a pontuação varia de 0 a 3 (0 –
sem alterações; 1 – erosões, squaring ou esclerose;
2 – sindesmófitos; 3 – ponte óssea total). Assim,
a pontuação mínima possível é 0 e a máxima
72, o que representa uma coluna totalmente
anquilosada26.
A grande desvantagem do SASSS é a dificuldade
técnica em valorizar alterações nos bordos
posteriores das estruturas avaliadas e a exclusão
da coluna cervical, frequentemente afetada
nestes doentes27.
Figura 11 | Sistema de pontuação no
SASSS26

•

modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score (mSASSS)

O modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spinal Score (mSASSS) é uma versão
modificada e validada do SASS, levada a cabo, por Creemers et al. em 2005.
Quantifica alterações estruturais radiográficas da coluna cervical e lombar,
relativas ao bordo anterior. A sua aplicação compreende a análise de um total
de 24 vértebras, avaliadas, através da incidência radiográfica lateral, seguindo
os mesmos critérios do score SASSS original: presença de erosões ou esclerose
e/ou squaring (1 ponto), sindesmófitos (2 pontos) e pontes sindesmofitárias (3
pontos). A pontuação total varia de 0 a 7226.

Figura 12 | Sistema de pontuação no mSASSS27
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A principal desvantagem do mSASSS é o facto de não avaliar as margens
posteriores das vértebras consideradas, dando lugar à ocultação de achados
existentes apenas nesta região, o que limita a sua sensibilidade enquanto
escala27.
Um estudo comparativo de Wanders et al. em 2005, comprovou a validade dos
três métodos como instrumentos de avaliação de progressão de dano estrutural.
Nele demonstrou-se que o BASRI é o método menos consumidor de tempo,
porém é o que expões os doentes a maior quantidade de radiação (pelo número
incidências radiográficas avaliadas); o SASSS é o menos sensível ao aparecimento
de novas lesões estruturais a 1 ano; o mSASSS será o método mais apropriado
para classificar alterações estruturais radiográficas na axSpA. Esta conclusão é
suportada por apresentar a melhor correlação inter-avaliador e por identificar
maior proporção de doentes com progressão radiográfica. Pelas mesmas razões,
a Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) e o grupo de
Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT) defendem que o mSASSS é o
melhor sistema para quantificar estas transformações radiográficas26.
Uma limitação comum às três escaladas mencionadas é a não inclusão da
coluna dorsal. Isto deve-se, na grande maioria, à sobreposição de imagens do
parênquima pulmonar na radiografia convencional28.
Mensagens Chave
A radiologia convencional é o método de referência para a detecção e
monitorização de alterações estruturais (crónicas) mas não permite a identificação
de alterações inflamatórias (agudas).
Nas radiografias da bacia é importante identificar a presença de sacroiliite.
Nas radiografias da coluna a presença de sindesmófitos é muita sugestiva de
SpA.
O mSASSS é o método mais apropriado para classificar as alterações estruturais
da coluna.
A radiologia convencional permite uma avaliação acessível e de baixo custo.
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Introdução
A ecografia é um excelente exame complementar na avaliação clínica e
no diagnóstico das Espondilartrites, permitindo visualizar alterações como
entesite, sinovite, erosões ósseas, bursite, tenossinovite e dactilite, manifestações
características destas doenças1-4.
Os critérios do grupo Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS)
incluem a entesite, a dactilite e a artrite como os três pilares de classificação
da Espondilartrite periférica4,5 e as recomendações da European League Against
Rheumatism (EULAR) afirmam que a ecografia ou a ressonância magnética
nuclear (RMN), podem ser úteis no seu diagnóstico e monitorização6. São vários os
estudos que suportam de facto, a utilização da ecografia na monitorização destes
doentes7,8 podendo acrescentar informação face à radiografia convencional em
relação à lesão estrutural6.
Em relação à entesite verificou-se correlação entre as alterações ecográficas e
os índices clínicos e laboratoriais (como a dor e tumefação das enteses avaliadas
no exame clínico, o Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity (BASDAI), o Bath
Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), o valor de proteína C reativa e
da velocidade de sedimentação)8 . A ecografia pode revelar-se ainda muito
útil na avaliação e monitorização da resposta ao tratamento, em particular na
resposta ao uso de terapêutica com inibidores do TNF alfa (TNFi)7-9. Sabe-se que
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a manutenção de sinovite e/ou entesite subclínicas apesar do tratamento, pode
conduzir ou motivar agravamento de lesões estruturais10. No entanto, o papel
da ecografia, nestas situações, não está ainda bem definido na prática clínica11.
De forma adicional a ecografia permite o tratamento ecoguiado de estruturas
envolvidas8.
No contexto da Espondilartrite axial, importa sublinhar que, a ecografia não está
geralmente recomendada no diagnóstico6.
Alterações patológicas sugestivas de Espondilartrite
•

Entesite

A entese é o local de inserção óssea de tendões, ligamentos, fáscia, músculos e
da cápsula articular12. A entesite é considerada a hallmark das Espondilartrites1
sendo em termos ecográficos definida como uma região hipoecóica, com perda
da estrutura fibrilar e/ou espessamento do tendão ou ligamento no local de
inserção no osso1. A entese deve ser avaliada em dois planos perpendiculares,
devendo ser considerada a existência de sinal doppler e de alterações na
cortical óssea como entesófitos (calcificações visualizadas na inserção do
tendão), erosões ou irregularidades13,14 (figura 1). A presença de power doppler e
a sua proximidade da cortical óssea (menos de 2mm) são as características mais
discriminativas entre a entesite associada às Espondilartrites ou a outras doenças
articulares inflamatórias ou degenerativas15. D’ Agostino et al demonstraram que
a entesite é detetada por ecografia em 98% de doentes com Espondilartrites12.

Figura 1 | Avaliação ecográfica de entesite - Plano longitudinal do tendão
de Aquiles, com perda da estrutura fibrilar e power doppler positivo. TA:
tendão de Aquiles; C: Calcâneo

•

Dactilite

A dactilite consiste numa tumefação global de um ou mais dedos e é uma das
manifestações mais específicas das Espondilartrites5, estando incluída nos critérios
ASAS e de Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR)2,5. É definida pela
presença de edema e espessamento de tecidos moles, tenossinovite do tendão
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flexor e sinovite da articulação16,17. A ecografia permite avaliar pelo modo B/escala
de cinzentos a presença de conteúdo anecóico ou hipoecóico com ou sem fluído
no interior da bainha do tendão, hipertrofia sinovial e sinovite2. O power doppler
aumenta a sensibilidade na avaliação da inflamação2 (figura 2).

Figura 2 | Dactilite - A: Plano longitudinal volar mostrando tenossinovite (ponta de seta) associado a edema de tecido
mole (asterisco) e perda do padrão fibrilar. B: Sinal de power doppler intra e peri-tendão. TF: tendão flexor

•

Artrite

A inflamação articular com sinovite e derrame é facilmente avaliada por
ecografia. A sinovite caracteriza-se pela presença de conteúdo hipoecóico
ou anecóico intra-articular não compressível, com ou sem doppler positivo16,18.
O envolvimento das articulações periféricas nas Espondilartrites ocorre em
cerca de 36% dos casos durante o curso da doença, sendo os joelhos e as
tibiotársicas as articulações mais frequentemente envolvidas17. Os ombros,
punhos e articulações das mãos podem, no entanto, ser também afetadas17
(figura 3).

Figura 3 | Sinovite - A: Plano longitudinal volar mostrando sinovite (asterisco) e perda do padrão fibrilar. B: Sinal de power
doppler intra-articular. FP: Falange proximal; MC: Metacarpo.

•

Tenossinovite

A tenossinovite consiste num espessamento hipoecóico ou anecóico da bainha
do tendão, podendo ou não conter fluido e exibir sinal de doppler. Deve
ser sempre avaliada em dois planos16,18. Surge frequentemente associada à
entesite16,18.
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•

Erosões

As erosões são definidas como uma descontinuidade da cortical óssea,
visualizadas em dois planos perpendiculares16. Normalmente são visualizadas no
local da inserção da entese e são considerados sinais de lesão estrutural16,18.
•

Bursite

A bursite constitui um aumento do diâmetro da bursa, contendo uma área
hipoecóica ou anecoica, bem definida, podendo ou não apresentar sinal
doppler16,18. Pode surgir associadamente com a entesite16,18.
•

Avaliação da doença axial

Apesar do gold standard para a avaliação das sacroilíacas ser a RMN, a
ecografia pode demonstrar envolvimento articular e periarticular destas
articulações6,19,20 com uma sensibilidade de 48-76% e especificidade de 8399,6%6,20. No entanto, o papel da ecografia na avaliação de sacroilíacas
permanece em discussão15.
Scores de avaliação
A avaliação clínica não é suficiente para quantificar de forma exaustiva o
envolvimento das enteses13. Por esse motivo, foram criados, ao longo do tempo,
vários scores de avaliação destas estruturas13,18. O primeiro score desenvolvido
foi o Glasgow Enthesitis Scoring System (GUESS), desenhado para avaliar 5
enteses do membro inferior e utiliza apenas a escala de cinzentos. O score
de D’Agostino combina a escala de cinzentos e o power doppler, sendo a
gravidade quantificada pelo sinal doppler e pela presença de lesão estrutural.
O Spanish Enthesitis Index utiliza apenas a escala de cinzentos e não discrimina
o envolvimento da entese, do tendão ou da bursa. O score Madrid Sonographic
Enthesitis Index (MASEI), combina o doppler com a escala de cinzentos e inclui
o envolvimento da bursa13,18. Não havendo consenso sobre o melhor score de
avaliação a utilizar, o grupo Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT)
reuniu para criar um sistema de classificação em que 9 lesões elementares
são classificadas num sistema binário: hipoecogenicidade; espessamento da
inserção, entesófitos, calcificações, erosões, irregularidades ósseas, bursite e
sinal doppler na entese e em outros locais18.
Em termos de avaliação articular, o score SOLAR, utilizado e validado na Artrite
Reumatoide, pode também ser utilizado na monitorização da Espondilite
Anquilosante e da Artrite Psoriática que tenham envolvimento destas
articulações9.
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Vantagens e Limitações da ecografia
O estudo ecográfico da entese e da sinovial parece ser mais sensível e
específico que a avaliação clínica1,2,4. Quando comparada com a RMN, a
ecografia é mais sensível para sinais precoces de envolvimento de enteses,
permitindo avaliar inflamação por doppler sem utilização de contraste1,4,6.
Na avaliação da dactilite permite, tal como a RMN, determinar a presença
de tenossinovite, espessamento do tendão, sinovite, edema do tecido mole,
erosões, diminuição do espaço articular, proliferação intra e extra-articular e
alterações dos vasos2. Tem a vantagem de ser mais acessível, mais económica
e melhor tolerada1,2,4.
Ao contrário da RMN não permite, porém, a visualização de edema ósseo2 e
continua a ser um exame muito dependente do operador.
Mensagens Chave
A ecografia permite diagnosticar e monitorizar as alterações elementares das
Espondilartrites com envolvimento periférico: entesite, dactilite e artrite.
A Entesite é a lesão hallmark das Espondilartrites.
Apesar de até ao momento, a ecografia ter um papel definido apenas nas
manifestações periféricas das Espondilartrites, é possível que possa contribuir
para o diagnóstico de sacroiliite.
A ecografia tem ainda um papel crucial na intervenção terapêutica.
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1

Introdução
A ressonância magnética nuclear (RMN) das articulações sacroilíacas (RMNSI) e da coluna vertebral (RMN-CV) tem ganho uma importância crescente
na abordagem dos doentes com espondilartrite axial (AxSpA). Para isso tem
contribuído o facto de este ser o único exame de imagem capaz de detetar
tanto lesões ativas (inflamatórias) como crónicas (estruturais), facilitando assim o
diagnóstico precoce1. Além do seu contributo para o diagnóstico, a RMN é uma
técnica que se destaca pela capacidade de visualização de osso e estruturas
de partes moles envolvidas com excelente resolução e contraste bem como pela
ausência de radiação ionizante. A RMN-SI e RMN-CV constitui-se também como
um bom preditor de reposta ao tratamento, demonstrou ser útil na avaliação da
atividade da doença ao longo do tempo2 e apresentou uma boa correlação com
os achados histológicos nos doentes com AxSpA3.

08. AVALIAÇÃO EM IMAGEM

143 |

Homogeneização de protocolos de RMN
A heterogeneidade nos protocolos de aquisição de imagem e na interpretação
das mesmas pode contribuir para o atraso no diagnóstico e, por outro lado, pode
levar a diagnósticos incorretos com consequente realização de tratamentos
desnecessários. Assim, é de extrema importância o consenso quanto aos
protocolos utilizados e quanto à interpretação das imagens.
Com o objetivo de homogeneizar os procedimentos, um grupo de Reumatologistas
e Radiologistas com o apoio da British Society of Spondyloarthritis (BRITSpA)
desenvolveu recentemente recomendações baseadas em evidência científica
sobre que protocolo de RMN utilizar e como interpretar as alterações em doentes
com suspeita de axSpA.4 A avaliação por RMN não é obviamente necessária em
todos os doentes com suspeita de AxSpA. No entanto, em doentes referenciados
para avaliação imagiológica, deve ser considerada a possibilidade de realização
de RMN-SI e RMN-CV (e não apenas das SI), uma vez que alguns destes doentes
podem ter envolvimento isolado das articulações SI ou da CV. Esta recomendação
poderá ter de ser adaptada à realidade local, nomeadamente aos recursos
imagiológicos existentes.
O protocolo mínimo recomendado engloba imagens das SI em plano coronal
oblíquo e estudo sagital da coluna (aquisição mínimo de 16 imagens consecutivas
(para permitir avaliação das articulações intervertebrais). Quanto à extensão
anatómica a avaliar pela RMN-CV, o protocolo mais comum visa a obtenção de
imagens da coluna dorso-lombar. No entanto, não existe evidência que permita
recomendar esta abordagem em vez de outras mais abrangentes (coluna
cervico-dorso-lombar) ou mais limitadas (apenas coluna lombar). Devem ser
adquiridas sequências ponderadas em T1, mais úteis para avaliação de lesões
estruturais, e sequências sensíveis ao líquido [por exemplo, short tau inversion
recovery (STIR) ou T2 com saturação de gordura (SG)], mais úteis para avaliação
de lesões ativas4.
Em casos particulares, poderá ser indicado adquirir ainda imagens em4:
•

Orientação sagital ponderada em T1 com SG após injeção de contraste

•

Orientação transversal para avaliação da região posterior da coluna

•

Orientação coronal para melhor avaliação das articulações interapofisárias,
costovertebrais e costo-transversárias.

Definição de conceitos
As definições das alterações que podem ser encontradas em RMN-SI de doentes
com suspeita de AxSpA foram recentemente revistas por um grupo de trabalho
multidisciplinar do grupo Assessment of SpondyloArthritis international Society
(ASAS). Estas definições foram agrupadas consoante se tratasse de sinais
indicadores de doença ativa ou de lesão estrutural. Quando apreciadas as RMNSI dos doentes da coorte de onde derivaram os critérios de classificação ASAS
para AxSpA, a lesão mais frequentemente descrita foi o edema medular ósseo
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(EMO) subcondral (presente em 40,3% dos doentes)5.
As espondilartrites axiais iniciam-se como um processo inflamatório da entese dos
ligamentos estabilizadores da coluna e suas articulações, os quais são sujeitos a
inflamação nos seus pontos de inserção, nomeadamente: ligamento longitudinal
anterior; ligamento longitudinal posterior; ligamento supra-espinhoso; ligamento
inter-espinhoso; ligamento intertransversário; ligamentum flavum (Figura 1)6,7.

Figura 1 | Ressonância magnética das
sacroilíacas com sinais sugestivos de
sacroileíte ativa bilateral e alterações
estruturais. A. STIR em plano coronal
oblíquo demonstrando EMO bilateral e
capsulite da SI esquerda; B. T1 em plano
coronal oblíquo demonstrando erosões e
esclerose bilaterais.

As principais articulações envolvidas são discovertebrais ou intervertebrais
(interapofisárias, costo-vertebrais e costo-transversárias) 6,7.
Nesta secção são descritas as principais alterações agudas e crónicas das
articulações SI e CV de doentes em diferentes fases de axSpA, detetáveis por
RMN.
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS
Alterações inflamatórias (agudas), indicadoras de doença ativa
•

Edema medular ósseo (figura 1)
O grupo de trabalho que atualizou as novas definições considerou adequado
manter a definição de RMN-SI sugestiva de sacroiliite ativa igual à definida
previamente nos critérios de classificação ASAS para axSpA. Assim, para que
uma RMN-SI seja considerada positiva é necessário 5,8:
1.

Presença de EMO, em sequência sensível ao líquido (ex. STIR ou T2
com SG) ou realce medular ósseo em sequência ponderada em T1 [ex.
T1 com SG pós-gadolínio (T1FS pós-Gd)]. O EMO é visualizado como
área hiper-intensa nas imagens ponderadas em STIR, apresentandose habitualmente com sinal hipo-intenso nas sequências ponderadas
em T1. Um sinal hiper-intenso em ponderações T1FS pós-Gd reflete
vascularização local aumentada, achado esse que caracteriza a
denominada osteíte. Deve considerar-se como referência para medula
óssea normal o sinal da medula óssea interforaminal do sacro.
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•

2.

Os sinais sugestivos de inflamação devem ser claros e localizados à
área anatómica típica (osso subcondral).

3.

A avaliação integrada dos achados descritos na RM-SI deve permitir
concluir que, na sua globalidade, o exame é altamente sugestivo de
EpAax.

Capsulite (figura 1)
Hiper-sinal em STIR e / ou T1FS pós-Gd observado no perímetro da
articulação (anterior ou posterior em imagens axiais; cranial ou caudal em
imagens paracoronais) 5,8.

•

Realce do espaço articular
Hiper-sinal em T1FS pós-Gd no espaço articular da porção cartilagínea da
articulação SI 5,8.

•

Inflamação no local de erosão
Hiper-sinal em STIR e / ou T1FS pós-Gd no local de uma erosão (previamente
documentada em T1 sem SG) 5,8.

•

Entesite
Hiper-sinal na medula óssea e / ou tecido mole em STIR e / ou T1FS pós-Gd,
em locais onde ligamentos e tendões se inserem no osso (não incluindo os
ligamentos interósseos das articulações SI) 5,8.

•

Derrame articular
Hiper-sinal no espaço articular em imagens STIR idêntico ao sinal emitido
pelo líquido cefaloraquidiano 5,8.

Alterações estruturais (crónicas), indicadoras de lesão estrutural
•

Erosão (figura 1)
Defeito focal no osso subcondral, caracterizado por perda de sinal em T1
sem SG quando comparado com o hiper-sinal da medula óssea adjacente,
associado a perda da aparência hipo-intensa do osso cortical subcondral
em toda a sua espessura 5,8.

•

Metaplasia adiposa
Hiper-sinal em T1 sem SG. Considera-se hiper-intenso se quando comparado
com a medula óssea normal, cumpre os seguintes critérios: ser homogéneo,
localizado em área anatómica típica (osso subcondral) e haver margem
claramente definida, ao longo do seu bordo não articular, relativamente à
medula óssea normal 5,8.
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•

Metaplasia adiposa sobreposta a erosão (fenómeno de backfill)
Hiper-sinal em T1 em localização típica de erosão ou erosões confluentes,
com hiper-intensidade quando comparado com medula óssea normal,
cumprindo os seguintes critérios: associação com perda do hipo-sinal do
osso cortical subcondral em toda a sua espessura e demarcação clara
da medula óssea adjacente por banda irregular hipo-intensa traduzindo
esclerose no bordo da erosão original 5,8.

•

Esclerose (figura 1)
Marcado hipo-sinal em todas as ponderações, localizado em área
anatómica típica (osso subcondral) 5,8.

•

Anquilose
Hiper-sinal em T1 sem SG com intensidade semelhante à medula óssea na
localização esperada para o espaço articular da articulação SI, unindo as
duas superfícies articulares e estabelecendo assim uma continuidade de
sinal de medula óssea entre o sacro e o ilíaco. Estes achados devem estar
associados também à perda do hipo-sinal do osso cortical subcondral em
toda a sua espessura de ambos os lados da articulação 5,8.

•

Neoformação óssea não comunicante (bone bud)
Hiper-sinal anormal em T1 sem SG com sinal semelhante à medula óssea na
localização esperada para o espaço articular da articulação SI, não unindo
as duas superfícies articulares, estando assim em continuidade com o osso
subcondral ou do sacro ou do ilíaco (mas não com ambos em simultâneo).
Estes achados devem estar também associados à perda do hipo-sinal do
osso cortical subcondral em toda a sua espessura no lado correspondente
da articulação 5,8.

Acuidade diagnóstica
As lesões de EMO demonstraram ser as mais sensíveis no diagnóstico de axSpA
quando apreciadas de forma isolada. Contudo, apresentam uma grande
variabilidade na sua sensibilidade (0,35 - 0,91) e especificidade (0,75 – 0,90)
dependendo da coorte estudada e da definição usada para o número de lesões
necessário para categorizar os doentes. A combinação das lesões de EMO com
a presença de erosões ou deteção de infiltração adiposa parece aumentar
a sensibilidade e especificidade no diagnóstico de axSpA. Por outro lado, a
combinação com entesite, capsulite e anquilose aumentou a especificidade
diagnóstica à custa de uma diminuição significativa na sensibilidade deste
exame de imagem9.
Segundo as mais recentes recomendações para utilização e interpretação de
RMN nesta área, a decisão quanto à classificação de uma RMN-SI como sendo
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sugestiva de axSpA depende da combinação de todos os achados obtidos por
este método de imagem, quer representem lesões ativas quer representem dano
estrutural das SI ou da coluna vertebral. A identificação de forma isolada de
EMO, infiltração gorda ou erosões nas SI é sugestiva de axSpA, mas a presença
de várias destas lesões em simultâneo aumenta significativamente a confiança
diagnóstica. O mesmo se aplica à ocorrência concomitante de neoformação
óssea documentada nas articulações SI ou na coluna vertebral4.
No caso de identificação de achados clínicos e imagiológicos que permitam
o diagnóstico de axSpA, a repetição da RMN-SI poderá ser considerada se
existir dúvida quanto à atividade da doença, não esclarecida pela clínica ou
exames laboratoriais, e que possa alterar a orientação terapêutica do doente.
Nos doentes em que existem dúvidas acerca do diagnóstico, a repetição
dos métodos de imagens deve ser tida em conta se existir uma mudança da
sintomatologia que o justifique. Na maioria dos casos, a repetição da RMN na
ausência de alteração das características clínicas, não é diagnosticamente útil.
Em doentes do sexo masculino e HLA-B27 positivos, a probabilidade de uma
RMN-SI “negativa” passar a “positiva” é maior10,11.
Limitações
A interpretação da RMN-SI pode ser muito exigente mesmo para Radiologistas
experientes. Deixamos aqui apenas algumas situações que podem induzir erros
de interpretação das imagens obtidas12:
•

Em ponderações T2 com SG, as estruturas anatómicas normais podem
aparecer mais hiper-intensas do que seria esperado devido a SG inadequada.
Este fenómeno é particularmente frequente na porção posterior do sacro e
por vezes no osso ilíaco.

•

Os vasos sanguíneos pélvicos podem causar artefactos de pulsação.

•

A ossificação incompleta observada nas crianças pode ser confundida com
EMO12.

A presença de lesões sugestivas de axSpA em indivíduos saudáveis é uma
realidade a ter em conta. A prevalência destes achados em RMN-SI e da coluna
atinge os 27% em alguns estudos.13,14 Observações semelhantes foram feitas em
estudos com indivíduos que apresentavam lombalgia não específica, mulheres
pós-parto, corredores,15 soldados16 e atletas17. Em doentes com lombalgia
crónica recrutados de cuidados de saúde primários, sem avaliação prévia
por Reumatologista, a prevalência de RMN-SI positivas para sacroiliite (tendo
apenas em conta a presença de EMO) foi de 21%. No entanto, 42% dessas lesões
eram de pequenas dimensões e de importância clínica questionável pois não
demonstraram associação significativa com manifestações clínicas de axSpA18.
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA VERTEBRAL
Alterações inflamatórias (agudas)
•

Edema medular ósseo
Na coluna, o edema medular ósseo é evidente nos vértices e planaltos superior
e inferior dos corpos vertebrais, pedículos, articulações intervertebrais e
apófise espinhosas. Estas alterações correspondem a áreas de inflamação
com hiperémia óssea, a qual é conspícua nas sequências RMN sensíveis ao
líquido como focos de hiper-sinal ósseo 8,19-22.

•

Espondilite e entesite (espondilite de Romanus)
Alterações inflamatórias envolvendo os vértices dos corpos vertebrais e,
portanto, de localização periférica; o envolvimento anterior é secundário
a entesite do ligamento longitudinal anterior e o envolvimento posterior
secundário a entesite do ligamento longitudinal posterior (lesão de Romanus).
É possível detetar edema medular ósseo nos bordos dos corpos vertebrais
em sequências RMN sensíveis ao líquido ou após injeção endovenosa de
contraste (figura 2) 8,19-22.

Figura 2 | Principais elementos estruturais do disco intervertebral e das
articulações da coluna (esquerda cima e direita). Corte sagital de RMN,
sequência ponderada em T1 (baixo) 8,19-22.

•

Espondilodiscite asséptica (lesão de Andersson)
Alterações inflamatórias envolvendo o disco intervertebral com erosões
centrais nos pratos superiores e/ou inferiores (é importante fazer a distinção
com erosões periféricas associadas a entesite). O osso subjacente apresenta
hiper-sinal em sequências RMN sensíveis ao líquido (edema medular ósseo) e
após injeção endovenosa de contraste (figura 3) 8,19-22.
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Figura 3 | A - RMN da coluna lombar, sequência STIR em plano sagital. Edema medular ósseo nos vértices ântero-superior e
ântero-inferior de corpos vertebrais adjacentes em doentes com Espondilite Anquilosante, compatível com espondilite de
Romanus (setas). B e C - RMN da coluna lombar, sequência T2 em plano sagital (esquerda) e T2 com saturação de gordura
em plano sagital (direita). Edema medular ósseo central ao nível de L4-L5, em doente jovem com Espondilite Anquilosante,
compatível com espondilodiscite de Andersson (setas). Saliente-se a perda parcial de sinal no osso subcondral afetado,
que sugere deposição adiposa por cronicidade do fenómeno inflamatório 8,19-22.

•

Acumulação de líquido intra-articular
As articulações intervertebrais apresentam escasso volume, no entanto,
a presença de líquido em quantidade superior ao fisiológico pode ser
observado 8,19-22.

•

Artrite interapofisária
Envolvimento de qualquer articulação interapofisária de C2 a S1, com
evidência de edema medular ósseo, acumulação de líquido intra-articular
e/ ou erosões pediculares 8,19-22.

•

Artrite costovertebral e costo-transversária
Frequentemente subdiagnosticado, o envolvimento de qualquer articulação
entre os níveis D1 e D12 pode ser evidente nas imagens laterais de orientação
sagital, com edema medular ósseo associado, derrame articular e erosões
que se podem estender para a região posterior dos corpos vertebrais,
pedículos e costelas adjacentes 8,19-22.

•

Inflamação de ligamentos espinais (não relacionado com entesite)
Qualquer ligamento intervertebral pode estar envolvido, mais frequentemente
os ligamentos supra-espinhoso e inter-espinhoso; a avaliação após injeção
de contraste é mais sensível que as sequências RMN sensíveis ao líquido 8,19-22.
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Alterações crónicas (estruturais):
•

Erosões ósseas
A presença de defeitos ósseos focais ou irregularidade ao nível da superfície
articular ou da entese pode ser evidente nas articulações discovertebrais
(em topografia periférica nas lesões de Romanus ou central nas lesões de
Andersson) e intervertebrais afetadas. As lesões erosivas com hipo-sinal em
T1 e hiper-sinal nas sequências sensíveis ao líquido encontram-se ativas 8,19-22.

•

Sindesmófitos
Crescimento ósseo formando pontes ósseas entre duas vértebras adjacentes
que surge como resultado de calcificação do ligamento longitudinal anterior
e/ou posterior na sequência de processos inflamatórios de repetição. Este
fenómeno é característico de espondilite anquilosante e representa o estado
terminal de espondilite de Romanus; a sua orientação inicial é vertical, o que
permite distingui-los de osteófitos 8,19-22.

•

Calcificações ligamentares
Ossificação de ligamentos na entese é frequentemente observado em
estadios avançados de espondilite anquilosante, onde é geralmente
contínuo e, se a doença não for controlada, contribui para o desenvolvimento
de coluna rígida “em bambu”. Doentes com pontes ósseas e osteopénia/
osteoporose apresentam risco elevado de desenvolver fraturas da coluna
8,19-22
.

•

Alterações escleróticas
A espondilite de Romanus não só promove erosões ósseas, como pode
provocar esclerose reativa com a formação de “shiny corners”, que se
manifestam como focos de hipo-sinal em todas as sequências RM. Outros
achados associados a produção óssea reativa são a quadratura ou
balonamento dos corpos vertebrais 8,19-22.

•

Pontes ósseas e anquilose
Sindesmófitos são responsáveis pelo desenvolvimento de pontes ósseas
interarticulares e anquilose vertebral periférica; esta pode também ser
central, secundária a calcificações distróficas que ocorrem através do disco.
A fusão de articulações interapofisárias e costovertebrais pode também
estar presente 8,19-22.

•

Deposição de gordura medular óssea / metaplasia adiposa
Proliferação adiposa pode ocorrer em locais onde previamente terá ocorrido
um ou mais episódios de inflamação, nomeadamente nos cantos dos corpos
vertebrais (lesões de Romanus) ou regiões centrais (lesões de Andersson);
estas alterações são documentadas apenas em RMN comparando focos
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de sinal aumentado em sequências T1 ou sensíveis ao líquido com perda de
sinal na respetiva sequência após SG 8,19-22.
•

Osteopénia e osteoporose
A ausência de mobilidade articular, redução do uso e reação a inflamação
focal com turnover ósseo elevado altera a densidade mineral justa-articular
conduzindo a osteopénia focal e, posteriormente, generalizada 8,19-22.

Acuidade diagnóstica e utilidade
O braço radiológico dos critérios de classificação de axSpA definidos pela ASAS
inclui apenas as articulações SI. A percentagem de doentes que apresenta
atividade inflamatória na coluna sem envolvimento concomitante das
articulações sacroilíacas é muito variável, dependendo da coorte estudada.
Debate-se por isso atualmente se a inclusão de critérios de “RMN positiva” para
a coluna no braço radiológico dos critérios de classificação de EpAax definidos
pela ASAS4,9,23,24.
Limitações
As lesões degenerativas de Modic (eixo de carga) podem ser confundidas com
lesões de Andersson (centrais), sendo fundamental avaliar a distribuição das
mesmas, o contexto clínico e laboratorial do doente21.
Várias doenças para além da espondilite anquilosante podem ser responsáveis
por fenómenos de ossificação vertebral que dificultam a interpretação,
designadamente a osteoartrose, hiperostose esquelética difusa idiopática,
artrite psoriática e artrite reativa.
Algumas doenças metabólicas podem apresentar alterações imagiológicas
sugestivas de axSpA, como o hiperparatirodismo, que pode cursar com fenómeno
de reabsorção óssea subcondral em qualquer articulação do esqueleto axial,
e o hipoparatiroidismo, que ocasionalmente cursa com sindesmofitose e
calcificações dos ligamentos para-espinhais21.
Finalmente, alterações da região posterior por vezes são evidentes apenas nas
imagens mais laterais e são frequentemente subdiagnosticadas22.
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Mensagens chave
A utilização da RMN veio abrir novas perspetivas nesta área, possibilitando o
diagnóstico precoce dos doentes com axSpA.
A avaliação clínica continua a ser a peça fundamental para o diagnóstico destes
doentes; a utilização de RMN deve ser limitada aos doentes que apresentem
manifestações clínicas que levantem a suspeita de axSpA.
A RMN deve ser realizada por médicos com experiência na área e os resultados
devem ser interpretados de acordo com o contexto clínico, tendo em conta as
limitações deste exame complementar de diagnóstico.
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Introdução
A abordagem terapêutica dos doentes com Espondilartrites axiais (axSpA)
requer a combinação de tratamentos não farmacológicos e farmacológicos1,2. O
objetivo de todas as intervenções terapêuticas é o de maximizar o controlo da
inflamação, aliviar os sintomas, preservar a capacidade funcional e promover a
qualidade de vida destes doentes. A avaliação e a monitorização regular, permite
a individualização da abordagem terapêutica, tendo em consideração os sinais
e sintomas da doença (axial, periférica, manifestações extra-articulares) e as
caraterísticas do doente, incluindo as comorbilidades, os fatores psicossociais e
as expectativas dos doentes1.
Tratamento não farmacológico
Os dois pilares do tratamento não farmacológico nas axSpA são a educação do
doente e o exercício físico regular1,2.
Numa doença crónica como as axSpA, torna-se essencial a educação do doente
sobre a doença e o seu tratamento. A participação ativa do doente no tratamento
permite-lhe modificar estilos de vida por forma a gerir melhor os sintomas, as
consequências físicas e psicológicas da doença e, consequentemente, melhorar
a adesão ao tratamento farmacológico instituído, passando a ser co-gestor da
doença3.
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Vários estudos, têm demonstrado que o exercício físico regular em casa é eficaz e
melhora a qualidade de vida4. Contudo, a fisioterapia demonstrou ser mais eficaz
que o exercício em casa, não supervisionado5.
A cessação tabágica também demonstrou ser muito importante nestes doentes,
uma vez que está estabelecido na literatura a associação entre o tabaco e a
atividade da doença, a presença de inflamação na ressonância magnética
nuclear (RMN) e a formação de sindesmófitos6-8. Apesar destas associações
positivas, até à data não há dados demonstrando o benefício da cessação
tabágica nos sinais e sintomas dos doentes com axSpA1.
Tratamento farmacológico
Anti-inflamatórios não esteróides
Os anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) são os fármacos de primeira de linha
no tratamento das axSpA9. Contudo, apenas 1/3 dos doentes atingem a remissão
parcial com os AINEs em monoterapia, mesmo quando usados em fase ativa e
precoce da doença10.
Vários estudos têm demonstrado uma redução modesta da proteína C reativa
(PCR) após 12 semanas de tratamento com diclofenac, celecoxib ou naproxeno11,12.
Contudo, não existe evidência que suporte o papel dos AINEs na melhoria
objetiva da inflamação, quando esta é avaliada através da RMN13,14. O papel dos
AINEs no atraso da progressão radiográfica também tem sido tema de debate
na literatura. Um estudo retrospectivo sugeriu que a toma de forma contínua e
prolongada de fenilbutazona estaria associada a redução da ossificação axial15.
Outro estudo, demonstrou que a administração de celecoxib durante 2 anos, de
forma contínua versus intermitente, resultava num melhor outcome em relação
à lesão estrutural16. Contudo, num estudo mais recente usando diclofenac, em
doentes com Espondilite Anquilosante/Espondilartrite axial radiográfica (AS/raxSpA) e PCR elevada, não se confirmou esse efeito - não se verificou qualquer
benefício na progressão radiográfica após dois anos de terapêutica, com
diclofenac de forma contínua comparativamente à utilização intermitente17.
Em 2015, a Cochrane procedeu à revisão sistemática da literatura sobre a
evidência dos AINEs nas axSpA, tendo concluído que tanto os AINEs tradicionais
como os inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2 são igualmente eficazes no
tratamento das axSpA18. De forma adicional, os autores sugerem a toma contínua
de AINEs por poderem reduzir a progressão radiográfica axial, salientando porém
a necessidade de confirmação em estudos futuros18.
Nas recomendações ASAS/EULAR (Assessment of SpondyloArthritis international
Society/European League Against Rheumatism) para o tratamento das axSpA
defende-se a utilização contínua dos AINEs nos doentes com doença ativa e
sintomática1. Contudo, estas recomendações nem sempre são aplicáveis na
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prática clínica, devido às preocupações com a segurança destes fármacos,
nomeadamente os efeitos a nível do sistema cardiovascular, gastrointestinal e
renal19-24.
Assim sendo, o tratamento do doente com axSpA com AINEs deve ser
individualizado tendo em consideração os sinais e sintomas da doença e as
caraterísticas do doente, incluindo as comorbilidades existentes 1,19-24.
Medicamentos modificadores do curso da doença (DMARDs) convencionais
sintéticos
Os DMARDs convencionais sintéticos só devem ser utilizados no envolvimento
periférico das axSpA, uma vez que não há evidência científica para a sua
utilização na doença axial1,2,25.
Alguns estudos indicam que a sulfassalazina (SLZ)* pode ter um papel em
doentes com axSpA mas com predomínio de artrite periférica26,27. Uma revisão
da Cochrane concluiu que a evidência para suportar o benefício da SLZ em
reduzir a dor, a atividade da doença e a progressão radiográfica ou melhorar a
capacidade funcional e a mobilidade axial na AS/r-axSpA, é insuficiente28. Não
existe também evidência da eficácia do metotrexato (MTX)* em monoterapia
ou em associação aos inibidores do fator de necrose tumoral alfa (TNFi)29,30. Um
estudo não controlado com MTX, subcutâneo, na dose de 20 mg por semana
não demonstrou ser eficaz nos sintomas axiais, no entanto diminuiu o número de
articulações periféricas tumefatas29. Assim, o tratamento com MTX pode também
ter um papel em doentes com axSpA com envolvimento predominantemente
periférico25. A leflunomida não está recomendada para o tratamento dos doentes
com axSpA25.
Inibidores do fator de necrose tumoral alfa (TNFi)
A introdução dos TNFi veio revolucionar o tratamento farmacológico das axSpA,
até então limitado aos AINEs.
As recomendações ASAS-EULAR e da Sociedade Portuguesa de Reumatologia
defendem o início de terapêutica com TNFi nos doentes com axSpA com elevada
atividade de doença, definida como Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity
Index (BASDAI) ≥ 4 ou Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) ≥ 2.1
após falência de pelo menos dois AINEs diferentes, em dose máxima tolerada,
administrados pelo menos durante 4 semanas no total1,31.
Atualmente, existem cinco TNFi aprovados para a axSpA: adalimumab (ADA),
certolizumab (CER), etanercept (ETN), infliximab (INF)** e golimumab (GOL) 32-36.
* Medicamentos não aprovados na axSpA.
** Medicamento aprovado na espondilite anquilosante (sem indicação aprovada na espondilartrite axial nãoradiográfica).
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Todos os TNFi demonstraram ser eficazes nos diferentes parâmetros avaliados
nos ensaios clínicos controlados e aleatorizados (RCTs): patient-report outcomes,
critérios de resposta, parâmetros laboratoriais e nos sinais de inflamação
observados na RMN da coluna e das sacroilíacas37-41. As taxas de respostas
ASAS 20 e ASAS 40 variaram entre 57-64% nos doentes com AS/r-axSpA,
comparativamente a 19-37% no grupo placebo37-41.
Uma revisão da Cochrane, publicada em 2015, incluíu 18 estudos controlados
aleatorizados e concluiu que os doentes com AS/r-axSpA tratados com TNFi
tinham três a quatro vezes mais probabilidade de atingir resposta ASAS 40 aos
6 meses42.
Uma revisão sistemática da literatura de 2017, analisou os resultados dos ensaios
clínicos em todo o espetro da doença, incluindo estudos de doentes com SpA
não radiográfica. A eficácia do tratamento foi demonstrada para as formas
radiográficas e não radiográficas de axSpA, com taxas de resposta ASAS 40
entre 44,55 e 47,7% nas formas radiográficas e entre 33,3 e 61% nas formas não
radiográficas43.
As respostas aos TNFi na AS/r-axSpA são duradouras, com 82% de respondedores
ASAS 20 aos 5 anos44. De forma similar, este efeito foi demonstrado na análise de
extensão a longo prazo do estudo RAPID, onde se verificou uma resposta ASAS
40 à semana 96 equivalente nos doentes com axSpA radiográfica38.
Numa comparação indireta entre os diferentes TNFi, em meta-análise de ensaios
clínicos, não foram identificadas diferenças clínicas significativas na eficácia a
curto prazo entre os TNFi no tratamento da AS/r-axSpA ativa45. A comparação
direta entre estes fármacos está limitada a um ensaio aberto, com poucos
doentes, entre o infliximab e o etanercept e a um ensaio entre o infliximab e o
seu biosimilar46-47.
A literatura existente não permite suportar a preferência de um TNFi em detrimento
de outro. No entanto, existem importantes exceções que se aplicam aos doentes
com uveítes recorrentes, com elevado risco de exposição à tuberculose ou,
na presença concomitante de doença inflamatória intestinal (DII)25. O ETN não
demonstrou ser eficaz na DII ao contrário dos anticorpos monoclonais (INF, ADA,
CER, GOL) que demonstraram eficácia1.
O efeito dos TNFi na progressão radiográfica é controverso e ainda alvo de debate.
Existem estudos que não demonstraram impacto destes agentes na progressão
radiográfica48-50, no entanto, estudos mais recentes, evidenciaram uma redução
na progressão das alterações radiográficas51-52. Uma possível limitação para
uma correcta interpretação deste efeito prende-se com o reduzido tempo de
exposição aos TNFi que os doentes apresentavam. Defende-se que podem ser
necessários pelo menos 4 anos de tratamento com os TNFi para que se torne
evidente o benefício na progressão radiográfica53.
Em geral, os TNFi mostraram ser eficazes e seguros no tratamento das axSpA,
no entanto continuam a existir doentes que não respondem, não toleram ou
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apresentam contraindicações32-36, pelo que é importante dispor de outras opções
terapêuticas com diferentes mecanismos de ação.
Medicamentos antagonistas da interleucina 17 (anti-IL17)
O secucinumab (anti-IL17A) foi recentemente aprovado tornando-se numa
alternativa para os doentes com AS/r-axSpA refratária aos tratamentos
convencionais54.
A eficácia do secucinumab no tratamento dos doentes com AS/r-axSpA
foi demonstrada em 5 ensaios clínicos multicêntricos, de fase III, incluindo 4
aleatorizados e duplamente cegos (MEASURE 1, MEASURE 2, MEASURE 3 e
MEASURE 4) e um estudo aberto em doentes japoneses (MEASURE 2-J)55-58.
Num estudo duplamente cego, controlado com placebo, realizado em 8
centros da Europa, 59% dos doentes que receberam secucinumab atingiram a
resposta ASAS 20 à semana 6 comparativamente com 24% do grupo placebo59.
O secucinumab também demonstrou à semana 6, reduzir precocemente a
inflamação axial na RMN60. Um pequeno estudo observacional demonstrou que
estes achados na RMN se mantêm sustentáveis ao longo de dois anos61, contudo
são necessários estudos controlados e de longa duração antes de se retirarem
conclusões definitivas.
Os dados de vida real confirmaram a eficácia do secucinumab no tratamento
dos doentes com AS/r-axSpA (melhoria da mobilidade axial, função física e
qualidade de vida)62-65. O secucinumab deve ser utilizado com precaução em
doentes com doença inflamatória intestinal53.
Ensaios clínicos comparando o secucinumab com outros medicamentos
(em particular com os TNFi) são muito importantes para identificar o lugar do
secucinumab no arsenal terapêutico da AS/r-axSpA. Está a decorrer um
ensaio clínico head to head, aleatorizado, fase IIIb, que compara os efeitos
do secucinumab com o adalimumab biossimilar na progressão radiográfica
em doentes com AS/r-axSpA naives para medicamentos biológicos (estudo
SURPASS)66.
Numa análise de custo-efetividade realizada recentemente em Portugal,
verificou-se que os custos por respondedor eram mais baixos com o secucinumab
do que com o adalimumab, em doentes com AS/r-axSpA 67.
Outro antagonista da interleucina 17, o ixecizumab (anti-IL17A), foi aprovado
pela US Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de doentes
com Espondilite Anquilosante com doença ativa. A eficácia do ixecizumab foi
demonstrada em 2 ensaios clínicos de fase III, duplamente cegos, aleatorizados,
controlados com placebo. O perfil de segurança observado foi consistente
com o que tem sido observado nos doentes com psoríase tratados com este
medicamento68,69. Na Europa ainda não se encontra aprovado para o tratamento
da AS/r-axSpA ativa70.
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Outros Medicamentos em estudo
O ustecinumab, um antagonista da IL12/IL23, não conseguiu atingir os endpoints
nos ensaios clínicos duplamente cegos, aleatorizados e controlados com placebo
em doentes com AS/r-axSpA, pelo que os ensaios foram interrompidos71-72.
O ensaio clínico, fase II, com outro antagonista da IL-23, o rizancizumab, também
não mostrou efeitos positivos pelo que não se continuou o seu desenvolvimento
para esta área73.
Existem vários ensaios clínicos com os inibidores das Janus Associated Kinases
(inibidores das JAK): tofacitinib, upadacitinib e filgotinib com resultados
promissores. Contudo, mais ensaios serão necessários para comprovar a eficácia
e segurança destes fármacos 74-76.
Mensagens Chave
Tratamento não farmacológico
Os doentes com axSpA devem ser educados sobre a doença e encorajados a
fazer exercício físico de forma regular (em casa e/ou fisioterapia).
A cessação tabágica é muito importante nos doentes com axSpA.
Tratamento farmacológico
Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs):
1.

Os AINEs são os fármacos de primeira linha no tratamento das axSpA;

2.

Os AINEs tradicionais e os inibidores seletivos da ciclo-oxigenase 2 são
igualmente eficazes no tratamento das axSpA;

3.

O papel dos AINEs na prevenção da progressão radiográfica ainda não está
estabelecido,

Medicamentos modificadores do curso da doença (DMARDs) convencionais
sintéticos:
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1.

Não há evidência científica para a utilização dos DMARDs convencionais
sintéticos na doença axial;

2.

Os DMARDs convencionais sintéticos só devem ser utilizados no envolvimento
periférico das axSpA. Inibidores do fator de necrose tumoral alfa (TNFi):
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Inibidores do fator de necrose tumoral alfa (TNFi):
1.

Os TNFi demonstraram ser eficazes e seguros no tratamento dos doentes
com axSpA;

2.

Persistem dúvidas em relação à sua eficácia no controle da progressão
radiográfica;

3.

A literatura existente não permite suportar a preferência de um TNFi em
detrimento de outro TNFi.

Medicamentos antagonistas da interleucina 17 (anti-IL 17):
1.

O secucinumab, anti-IL-17, demonstrou ser eficaz e seguro no tratamento
dos doentes com axSpA;

2.

O secucinumab poderá inibir a progressão radiográfica nos doentes com
AS/r-axSpA (naive a fármacos biológicos ou com resposta inadequada aos
TNFi).

Outros medicamentos em estudo:
1.

O ustecinumab, antagonista da IL-12/IL-23, não conseguiu atingir os
endpoints nos ensaios clínicos, pelo que os mesmos foram interrompidos;

2.

O rizancizumab, antagonista da IL-23, também não mostrou efeitos positivos
pelo que não se continuou o seu desenvolvimento nesta área;

3.

São vários os ensaios clínicos com os inibidores das JAK tofacitinib,
upadacitinib e filgotinib com resultados promissores;

4.

Vários outros fármacos estão a ser estudados nas axSpA, no sentido de
demonstrar a sua eficácia e segurança.
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Introdução
A estratégia T2T (treat to target) caracteriza-se por uma abordagem terapêutica
relativamente agressiva e otimizada de uma determinada doença, consistindo
na monitorização frequente da sua atividade e numa escalada terapêutica
progressiva e relativamente célere até que seja atingido um objetivo de resposta
clínica previamente definido. Espera-se que, como consequência, o prognóstico
melhore, evitando-se a progressão e as consequências da doença não
controlada, com claro benefício na qualidade de vida dos doentes1.
À semelhança do que acontece com outras doenças crónicas, incluindo as
reumáticas, a estratégia T2T tem vindo a ganhar importância crescente no
âmbito das espondilartrites2. Neste grupo de doenças, o objetivo desta estratégia
prende-se não só com atingir a remissão/doença inativa nos diferentes domínios
musculoesqueléticos (doença axial, artrite, entesite e dactilite), mas também em
controlar as manifestações extra-articulares (nomeadamente, uveíte, doença
inflamatória intestinal e psoríase)2. No entanto, relativamente às espondilartrites,
algumas questões permanecem ainda por esclarecer, verificando-se,
nomeadamente, uma escassez de evidência de que uma estratégia terapêutica
mais agressiva se traduza em melhores outcomes clínicos e sobretudo
radiográficos assim como uma relativa inexistência de objetivos específicos e
consensuais para uso na prática clínica e nos ensaios clínicos3.
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Nas espondilartrites, tal como noutras doenças reumáticas inflamatórias
crónicas, o target ideal corresponderia à remissão, definida por: ausência dos
sinais e sintomas clínicos da doença, melhoria máxima da função física e da
qualidade de vida e interrupção da progressão do dano estrutural (radiográfico/
imagiológico)2. Na espondilartrite axial ainda estamos longe deste objetivo, as
medidas de atividade de doença comumente utilizadas na estratégia T2T (como
o BASDAI e o ASDAS) não incluem todos os domínios da patologia (excluem as
manifestações extra-articulares, por exemplo). Além disso e por este objetivo ideal
não estar ainda bem definido, as recomendações atuais apontam que o mesmo
deverá resultar de uma decisão partilhada entre o doente e o Reumatologista,
tendo sempre em consideração as características do doente e da doença4.
Remissão e Atividade Mínima de Doença
Os conceitos de Remissão e Atividade Mínima de Doença têm sido propostos
como possíveis targets em várias doenças inflamatórias reumáticas. No caso
particular das espondilartrites, quer para a espondilartrite axial radiográfica,
quer para a não radiográfica, os critérios são semelhantes5 e são os seguintes:
•

Remissão Parcial ASAS
Para obtermos um estadio de Remissão Parcial ASAS, é necessário verificarse um valor inferior ou igual a 2 (numa escala de 0 a 10) em cada um dos
seguintes domínios: EVA de avaliação global da doença pelo doente, EVA
de avaliação da dor total na coluna pelo doente, função (pelo BASFI) e
inflamação (média das questões 5 e 6 do BASDAI, relativas à rigidez matinal)6.

•

Doença Inativa pelo ASDAS
Um estadio de doença inativa pelo ASDAS corresponde a um valor de
ASDAS<1,3 6.

Relativamente à espondilartrite com atingimento perifério e à artrite psoriática,
temos os seguintes critérios:
•

Critérios de Remissão Booleana ACR/EULAR
Os critérios de Remissão Booleana correspondem a: SJC≤1 + TJC≤1 +
PCR≤1mg/dL + EVA da atividade global da doença pelo doente ≤1 (em
escala de 0 a 10)7.

•

Atividade Mínima de Doença (Artrite Psoriática)
Para obtermos um estadio de Atividade Mínima de Doença na artrite
psoríatica necessitamos de cumprir pelo menos 5 dos 7 pressupostos
seguintes: SJC≤1; TJC≤1; PASI≤1 ou BSA≤3; EVA de avaliação da dor pelo
doente ≤ 15 (em escala de 0 a 100); EVA de avaliação da atividade global
da doença pelo doente ≤20 (em escala de 0 a 100); HAQ ≤ 0,5; contagem de
pontos entesopáticos ≤1 (score recomendado: Leeds Enthesitis Index) 7
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•

Critérios de Remissão DAPSA (Artrite Psoriática)
A avaliação do DAPSA inclui a soma algébrica de 5 variáveis: SJC, TJC, EVA
da atividade global da doença pelo doente (em escala de 0 a 10); EVA da
dor pelo doente (em escala de 0 a 10) e PCR (mg/dL) 7:
Remissão: DAPSA ≤ 4
Baixa Atividade de Doença: 4 < DAPSA ≤ 14

•

Baixa Atividade de Doença CPDAI (Artrite Psoriática)
O CPDAI corresponde a um score composto que inclui 5 domínios: doença
axial (BASDAI, ASQoL), doença periférica (SJC, TJC, HAQ), pele (PASI, DLQI),
pontos entesopáticos (Leeds Enthesitis Index, HAQ) e dactilite (contagem de
dedos envolvidos HAQ). Cada um destes domínios é cotado numa escala de
0 a 3, com um score total máximo de 15 pontos 7.
Baixa Atividade de Doença: CPDAI < 4

•

Remissão e Baixa Atividade de Doença PASDAS (Artrite Psoriática)
A avaliação dos critérios PASDAS baseia-se na seguinte fórmula 7: (0.18√EVA
global da atividade da doença pelo médico) + (0,159√EVA global da
atividade da doença pelo doente) − (0,253√SF-36PCS) + (0,101 × ln(SJC + 1)) +
(0,048 × ln(TJC + 1)) + (0,23 × ln(Leeds Enthesitis Index + 1)) + (0,37 × ln(contagem
de dactilites dolorosas + 1)) + (0,102 × ln(PCR + 1) + 2) × 1,5
Remissão: PASDAS ≤ 1,9
Baixa Atividade de Doença: 1,9 < PASDAS ≤ 3,2

Monitorização da Atividade de Doença e Critérios de Resposta
A avaliação de resposta terapêutica nas espondilartrites deve ser realizada de
acordo com o tipo de doença (ex: doença axial vs. doença periférica) e para
cada um dos diferentes domínios da mesma. Além da avaliação transversal da
atividade de doença num determinado ponto no tempo de evolução da doença,
já debatida no capítulo “Escalas de actividade, função, qualidade de vida”, a
monitorização seriada (longitudinal) ao longo do tempo do perfil de progressão
de alguns dos índices de atividade de doença permite-nos avaliar a resposta ao
tratamento 6,8-13.
Relativamente à Doença Axial, seja nas espondilartrites em geral ou na artrite
psoriática em particular, a resposta pode ser avaliada por6:
•

Resposta ASASn (n=20, 40 ou 70)6
Para a avaliação da resposta ASASn% (n=20%, 40% ou 70%) são utilizados 4
parâmetros: EVA global da doença pelo doente, EVA da dor total na coluna
pelo doente, função (pelo BASFI) e inflamação (média das questões 5 e 6 do
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BASDAI relativas à rigidez matinal). Para obtermos uma resposta ASAS, terá
que haver uma melhoria de pelo menos n% em pelo menos 3 dos 4 domínios
(correspondendo no mínimo a 1 ponto numa escala de 0-10 em cada um) e,
no 4º domínio, não haver um agravamento superior a n% (correspondendo no
mínimo a 1 ponto numa escala de 0-10).
•

Resposta ASAS 5/66
Para avaliação da resposta ASAS 5/6, são utilizados 6 parâmetros: EVA global
da doença pelo doente, EVA da dor total na coluna pelo doente, função (pelo
BASFI) e inflamação (média das questões 5 e 6 do BASDAI relativas à rigidez
matinal), PCR e mobilidade axial (pela inclinação lateral). Para obtermos uma
resposta ASAS 5/6, terá que haver uma melhoria de pelo menos 20% em pelo
menos 5 destes 6 domínios.

•

Resposta BASDAI 506
Esta resposta reporta a um consenso de resposta aos agentes inibidores do
TNF alfa (TNFi) na prática clínica, considerando-se haver resposta se aos 3
meses de tratamento obtivermos uma melhoria no BASDAI de pelo menos
50% ou de pelo menos 2 unidades (numa escala de 0 a 10).

•

Resposta ASDAS6
Melhoria clinicamente significativa: melhoria de pelo menos 1,1 unidades no
ASDAS
Grande melhoria: melhoria de pelo menos 2 unidades no ASDAS

Nas espondilartrites e relativamente à Doença Periférica, sugere-se a utilização
dos mesmos scores de resposta utilizados na artrite reumatóide 8-13. Desta forma,
para definirmos Remissão ou Baixa Atividade de Doença em determinado ponto
temporal, temos 8,9:
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•

DAS (score que inclui TJC, SJC, EVA de avaliação global da doença pelo
doente e velocidade de sedimentação/PCR) 8
Remissão: DAS ≤ 2,6
Baixa Atividade de Doença: 2,6 < DAS ≤ 3,2

•

SDAI (score que inclui TJC, SJC, EVA de avaliação global da doença pelo
doente em cm, EVA de avaliação global da atividade da doença pelo
médico em cm e PCR em mg/dL)9
Remissão: SDAI ≤ 3,3
Baixa Atividade de Doença: 3,3 < SDAI ≤ 11

•

CDAI (score que inclui TJC, SJC, EVA de avaliação global da doença pelo
doente em cm e EVA global da atividade da doença pelo médico em cm)9
Remissão: CDAI ≤ 2,8
Baixa Atividade de Doença: 2,8 < CDAI ≤ 10

Metrologia nas Espondilartrites

Para avaliação de resposta, tendo em conta a evolução da doença no tempo,
temos 9-11:
•

Resposta ACRn (n=20, 50 ou 70)10
Para obtermos uma resposta ACR, terá que haver uma melhoria de pelo
menos n% (n=20%, 50% ou 70%) na SJC e TJC e em pelo menos 3 das
seguintes 5 variáveis: EVA da atividade global da doença pelo doente, EVA
da atividade global da doença pelo médico, EVA da dor pelo doente, função
(pelo HAQ) e marcadores de inflamação (VS ou PCR).

•

Resposta EULAR11
Bom respondedor: Melhoria no DAS >1,2 e Baixa Atividade de Doença (DAS
≤ 3,2)
Respondedor moderado: Melhoria no DAS > 1,2 (sem atingir baixa atividade
de doença) ou melhoria no DAS > 0,6 e ≤ 1,2 e Moderada Atividade de Doença
(DAS ≤ 5,1)

•

Resposta SDAI9
Resposta Minor: melhoria no valor do SDAI ≥ 50% face à baseline
Resposta Moderada: melhoria no valor do SDAI ≥ 70% face à baseline
Resposta Major: melhoria no valor do SDAI ≥ 85% face à baseline

•

Resposta CDAI9
Resposta Minor: melhoria no valor do CDAI ≥ 50% face à baseline
Resposta Moderada: melhoria no valor do CDAI ≥ 70% face à baseline
Resposta Major: melhoria no valor do CDAI ≥ 85% face à baseline

Relativamente à avaliação de resposta da doença periférica na Artrite Psoriática,
utilizamos também os seguintes parâmetros específicos 12-13:
•

Resposta PsARC12
Para avaliação da resposta PsARC, são utilizados 4 parâmetros: EVA da
atividade global da doença pelo doente, EVA da atividade global da doença
pelo médico, SJC e TJC. Para obtermos uma resposta PsARC, terá que haver
uma melhoria em pelo menos 2 indicadores de pelo menos 2 pontos em 10
(se EVAs) ou de pelo menos 30% (se contagens articulares), não havendo um
agravamento em mais de 2 pontos em 10 (se EVAs) ou de mais de 30% (se
contagens articulares) nos 2 outros parâmetros.

•

Resposta DAPSA13
Respondedor moderado: Melhoria do DAPSA em pelo menos 75%
Bom respondedor: Melhoria do DAPSA em pelo menos 85%

Nota: As apresentações, por extenso, das siglas deste capítulo e de todo o livro estão disponíveis nas páginas 13 a 15.
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Preditores de resposta
Alguns fatores podem influenciar a resposta à terapêutica nas espondilartrites.
A obesidade14,15 e o tabagismo16 (este de forma dose dependente17) foram
associados a uma menor taxa de resposta à terapêutica. Outros fatores
apontados como preditores de falência primária de resposta à terapêutica com
um TNFi são: a idade avançada, a negatividade para o HLA-B27, uma elevada
atividade basal da doença e a opção pelo tratamento com um TNFi receptor
solúvel (não monoclonal)18.
Relativamente à fibromialgia, que se apresenta muitas vezes como um fator
confundidor na avaliação de resposta nos doentes com espondilartrite, pode
ter um impacto negativo na resposta à terapêutica19, embora os dados sejam
contraditórios20,21.
Definição de flare
As espondilartrites axiais, em termos de evolução ao longo do tempo,
caracterizam-se por uma alternância entre períodos de exacerbação clínica
(flares) e períodos de remissão. Nos últimos anos e nos mais diversos ensaios clínicos,
assistiu-se a uma grande heterogeneidade na definição de agravamento clínico
neste contexto. Assim e mais recentemente, o grupo ASAS sentiu a necessidade
de investigar este assunto num estudo longitudinal prospetivo e chegou a um
consenso. Na espondilartrite axial, um aumento do score ASDAS de pelo menos
0.9 pontos corresponde a um agravamento clínico significativo22.
Um equivalente para a artrite psoriática ainda não se encontra estabelecido,
acreditando-se que uma definição ideal de flare nesta doença terá sempre que
refletir diversos domínios da mesma, nomeadamente: o articular, o cutâneo, o
funcional, o emocional e a fadiga6.
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Mensagens chave
		
Espondilartrite
Axial

Critérios

Resposta ASASn
(n=20, 40 ou 70)

Melhoria de pelo menos n% em pelo
menos 3 de 4 domínios
(EVA global da doença pelo doente,
EVA da dor total na coluna pelo doente,
função [BASFI] e inflamação [questões 5
e 6 do BASDAI relativas à rigidez matinal])

Resposta ASAS
5/6

Melhoria de pelo menos 20% em pelo
menos 5 de 6 domínios
(EVA global da doença pelo doente,
EVA da dor total na coluna pelo doente,
função [BASFI] e inflamação [questões 5
e 6 do BASDAI relativas à rigidez matinal],
PCR e mobilidade axial [inclinação
lateral])

Resposta
BASDAI 50

Resposta ASDAS

Espondilartrite
Periférica

Definições

Resposta ACRn
(n=20, 50 ou 70)

Resposta EULAR

09. ABORDAGEM TERAPÊUTICA

Se aos 3 meses de tratamento houver
uma melhoria no BASDAI de pelo menos
50% ou de pelo menos 2 unidades (0 a 10)
- Melhoria clinicamente significativa:
melhoria de pelo menos 1.1 unidades no
ASDAS
- Grande melhoria: melhoria de pelo
menos 2 unidades no ASDAS
Melhoria de pelo menos n% na SJC e TJC
e em pelo menos 3 de 5 variáveis
(EVA da atividade global da doença
pelo doente, EVA da atividade global da
doença pelo médico, EVA da dor pelo
doente, função [HAQ] e marcadores de
inflamação [VS/PCR])
- Bom respondedor: Melhoria no DAS >1,2
e Baixa Atividade de Doença (DAS ≤ 3,2)
- Respondedor moderado: Melhoria no
DAS > 1,2 (sem atingir baixa atividade de
doença) ou melhoria no DAS > 0,6 e ≤ 1,2
e Moderada Atividade de Doença (DAS
≤5,1)
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Mensagens chave
		
Espondilartrite
Periférica

Critérios

Resposta SDAI

Resposta CDAI

Artrite Psoriática

Resposta
PsARC

Resposta
DAPSA

Definições
- Resposta Minor: melhoria no valor do
SDAI ≥ 50% face à baseline
- Resposta Moderada: melhoria no valor
do SDAI ≥ 70% face à baseline
- Resposta Major: melhoria no valor do
SDAI ≥ 85% face à baseline
- Resposta Minor: melhoria no valor do
CDAI ≥ 50% face à baseline
- Resposta Moderada: melhoria no valor
do CDAI ≥ 70% face à baseline
- Resposta Major: melhoria no valor do
CDAI ≥ 85% face à baseline
Melhoria em pelo menos 2 parâmetros
de pelo menos 2 pontos em 10 (se
EVAs) ou de pelo menos 30% (se
contagens articulares), não havendo
um agravamento em mais de 2 pontos
em 10 (se EVAs) ou de mais de 30% (se
contagens articulares) nos 2 outros
parâmetros
[parâmetros incluídos: EVA da atividade
global da doença pelo doente, EVA da
atividade global da doença pelo médico,
SJC e TJC)
- Respondedor moderado: Melhoria do
DAPSA em pelo menos 75%
- Bom respondedor: Melhoria do DAPSA
em pelo menos 85%

Legenda: ACR: American College of Rheumatology; ASAS: Assessment of SpondyloArthritis International Society; ASDAS:
Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score; BASDAI: Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index; CDAI: Clinical Disease
Activity Index; DAPSA: Disease Activity in Psoriatic Arthritis; EULAR: European League Against Rheumatism; PsARC:
Psoriatic Arthritis Response Criteria; SDAI: Simple Disease Activity Index
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