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ARTIGO DE PESQUISA

Ausência de influência da síndrome metabólica na atividade
da artrite reumatóide
Absence of metabolic syndrome influence in rheumatoid arthritis activity
Breno Martins Farinazo1, Mauro Marcelo Furtado Real Júnior2, Cezar Augusto Muniz Caldas3

Resumo Objetivo: Identificar a influência da Síndrome Metabólica (SM) na resposta ao tratamento dos pacientes portadores de

Artrite Reumatoide (AR). Metodologia: Foi realizado um estudo do tipo transversal, descritivo e analítico, no período de setembro
de 2013 a junho de 2014. A coleta de dados foi efetuada via protocolo de pesquisa elaborado pelos autores no ambulatório de
Reumatologia do Centro de Especialidades Médicas (CEMEC) do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). Foram
incluídos pacientes do sexo feminino, maiores de 18 anos e com diagnóstico de AR. Foram excluídos da pesquisa todos os
pacientes tabagistas, com associação com outra doença autoimune, nefropatas, hepatopatas, mulheres gestantes, menopausadas
e/ou em uso de contraceptivos hormonais. Resultados: Todas as pacientes (27) eram do sexo feminino, com média de idade de
40,89 ± 6,71anos e de tempo de doença de 7,67 ± 6,02anos, sendo que 21 pacientes (77,8%) apresentaram fator reumatóide positivo.
Quanto à atividade da doença, a Velocidade de Hemossedimentação (VSH) apresentou média de 35,07 ± 17,43mm/h e a Proteína C
Reativa (PCR) 13,85 ± 18,6mg/dl, respectivamente. A média do Disease Activity Score de 28 articulações (DAS28) foi de 4,69 ± 1,18.
A frequência de SM encontrada entre os pacientes foi de 33,3% (n = 9). Em relação à atividade da doença mensurada pelo DAS28
(4,38 ± 0,74 vs. 4,84 ± 1,34, p = 0,263), VHS (33,44 ± 13,87mm/h vs. 35,94 ± 19,39mm/h, p = 0,709) e PCR (19,33 ± 26,66 mg/dl
vs. 11,11 ± 13,07 mg/dl, p = 0,403), não houve diferença estatística entre os grupos com SM e sem SM (p=0,263). Conclusão: o
presente estudo constatou que a presença de SM não influenciou na resposta ao tratamento nos pacientes com AR do CEMEC,
não guardando relação com a atividade da doença, seja através de exames laboratoriais ou avaliada através do DAS28.
Descritores: artrite reumatóide; síndrome metabólica; inflamação.

Summary Purpose: To identify the influence of Metabolic Syndrome (MS) in the response to treatment of patients with Rheumatoid

Arthritis (RA). Methods: A cross-sectional, descriptive and analytical study was carried out from September 2013 to June 2014.
Data collection was done through a research protocol developed by the authors at the ambulatory of Rheumatology of the Center
of Medical Specialties (CEMEC) of the University Center of the State of Pará (CESUPA). We included female patients, older than
18 years and diagnosed with RA. All the smoking patients, with association with another autoimmune disease, nephropathy,
hepatopathy, pregnant women, menopausal women and / or hormonal contraceptives were excluded from the study. Results: All
the patients (27) were female, with a mean age of 40.89 ± 6.71 years and a disease time of 7.67 ± 6.02 years, with 21 patients
(77.8%) presenting positive rheumatoid factor. Regarding the disease activity, the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) presented
a mean of 35.07 ± 17.43 mm / h and the C Rective Protein 13.85 ± 18.6 mg / dl, respectively. The mean Disease Activity Score
of 28 joints was 4.69 ± 1.18. The frequency of MS found among patients was 33.3% (n = 9). In relation to the disease activity
measured by DAS28 (4.38 ± 0.74 vs. 4.84 ± 1.34, p = 0.263), HSV (33.44 ± 13.87 mm / h vs. 35.94 ± 19, 39mm / h, p = 0.709) and
CRP (19.33 ± 26.66 mg / dl vs. 11.11 ± 13.07 mg / dl, p = 0.403), there was no statistical difference between the SM and without MS
(p = 0.263). Conclusion: The present study found that the presence of MS did not influence the response to treatment in patients
with RA of CEMEC, not either related to disease activity, through laboratory tests or evaluated through the DAS28.
Keywords: rheumatoid arthritis; metabolic syndrome; inflammation.
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Introdução
A Síndrome Metabólica (SM) representa uma associação de condições que têm em comum a resistência
insulínica e o aumento da gordura abdominal, que se acredita estar intimamente ligada à inflamação1-3.
Tal relação com a inflamação pode justificar a maior prevalência de SM em pacientes com Artrite Reumatoide
(AR) e a maior atividade da doença em pacientes com AR que apresentam SM demonstrada em alguns
estudos4-6. Giles et al.7 afirmam que a gordura corporal total está aumentada e a massa muscular esquelética
está diminuída em pacientes portadores de AR quando comparados a controles, com fatores inflamatórios
e não inflamatórios contribuindo para essas diferenças.
Os indivíduos que apresentam coexistência de AR e SM estão em risco aumentado para doenças
cardiovasculares, que são responsáveis por cerca de metade de todas as mortes em tais pacientes. Este fato
é atribuído a um processo acelerado de aterosclerose em virtude da presença de um estado inflamatório
sistêmico e a alta prevalência de fatores de risco cardiovasculares tradicionais8. A resistência à insulina,
considerada um dos componentes-chave da SM, é também comum entre pacientes com AR. Por outro lado,
a inflamação crônica também está implicada na patogênese da SM9,10.
Os aumentos nas citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-1 (IL1), interleucina-6 (IL-6),
interleucina-18 (IL-18), resistina, fator de necrose tumoral alfa (TNF alfa) e proteína C reativa (PCR), refletem
superprodução pela massa de tecido adiposo expandida11. Os macrófagos localizados no tecido adiposo
parecem ser a fonte primária dessas citocinas e sua ação sistêmica. Entretanto, ainda não está bem esclarecido
se a resistência à insulina é causada pelos efeitos parácrinos ou endócrinos dessas citocinas11. A adiponectina,
uma citocina antiinflamatória produzida apenas por adipócitos, está reduzida na SM12. Sua função consiste
em aumentar a sensibilidade à insulina e inibir várias etapas no processo inflamatório, além de inibir a
expressão das enzimas relacionadas à gliconeogênese (produção de glicose a partir de substratos metabólicos
que não carboidratos) hepática e aumentar a captação de glicose no músculo esquelético12.
Níveis aumentados de citocinas pró-inflamatórias oriundas do tecido adiposo estão associadas a AR; a
obesidade está associada a um aumento no risco de desenvolver AR, e as citocinas inflamatórias podem
desestabilizar uma AR estável13.
Em meta-análise recente de quatro estudos transversais controlados e oito estudos de caso-controle
envolvendo 2.283 casos e 4.403 controles, Zhang et al.14 identificaram uma associação significativa entre AR
e o risco de SM (OR:1,24; IC95%: 1,03-1,50), concluindo que os pacientes com AR têm maior prevalência de
SM quando comparados a indivíduos em AR.
Assim, percebe-se a importância de um estudo que objetive esclarecer a relação entre a SM e a AR, visto
que ambas as condições constituem fatores de risco para doença aterosclerótica, elevando o número de
mortes por doença cardiovascular e ambas podem agir sinergicamente, dificultando o controle da atividade
inflamatória da AR. Desta forma, este estudo tem por objetivo identificar a influência da SM na resposta
ao tratamento dos pacientes portadores de AR.

Metodologia
Foi realizado estudo do tipo transversal, descritivo e analítico, no período de setembro de 2013 a junho
de 2014, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Pará (CESUPA) sob
o parecer nº 369.146. A coleta de dados foi efetuada via protocolo de pesquisa elaborado pelos autores no
ambulatório de Reumatologia do Centro de Especialidades Médicas do Centro Universitário do Estado do
Pará (CEMEC).
Como condição para participar da pesquisa, os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Foram incluídos na pesquisa os pacientes atendidos no ambulatório de Reumatologia
do CEMEC, do sexo feminino, maiores de 18 anos e com diagnóstico de AR segundo os critérios do American
College of Rheumatology / European League Against Rheumatism (ACR/EULAR)15 em acompanhamento
regularmente no CEMEC. Foram excluídos da pesquisa todos os pacientes que não aceitaram assinar o
TCLE, tabagistas, associação com outra (s) doença (s) autoimune (s), nefropatia (creatinina > 1,5 mg/dl),
hepatopatia (AST e/ou ALT > 2 vezes o limite superior da normalidade), bem como mulheres gestantes,
menopausadas e/ou em uso de contraceptivos hormonais.
A pesquisa seguiu as normas internacionais de pesquisa em seres humanos. Os pacientes que aceitaram
participar da pesquisa responderam ao protocolo de pesquisa, que constava de informações como idade,
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sexo, tempo de doença, peso, altura, circunferência abdominal, pressão arterial sistólica (PAS), pressão
arterial diastólica (PAD), glicemia de jejum, perfil lipídico, medicamentos em uso com suas respectivas
doses e fator reumatoide.
Para avaliar a atividade inflamatória da doença, foram registrados os valores de velocidade de
hemossedimentação (VHS), proteína C reativa (PCR) e calculado o Escore de Atividade da Doença de
28 articulações / Disease Activity Score (DAS28) através dos dados VHS, contagem de articulações doloridas,
edemaciadas e avaliação global do paciente16.
Após a coleta dos dados, os indivíduos classificados como portadores de SM foram comparados ao
grupo de pacientes com AR sem SM, a fim de observar as diferenças entre os grupos, especialmente com
relação a atividade inflamatória da doença.
Os dados recolhidos foram organizados e analisados através de planilhas do Microsoft Excel 2010 e
do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 16.0. As variáveis categóricas foram apresentadas em
valores absolutos e percentuais, sendo utilizado o teste do qui-quadrado (com correção de Fisher e razão
de verossimilhança quando necessário) para avaliar as diferenças entre os grupos. As variáveis contínuas
foram expressas como média ± desvio-padrão e foram utilizados os testes t de Student e Mann-Whitney para
avaliar diferenças estatísticas, sendo utilizado o teste de Kolmogorov Smirnov para avaliação de normalidade
dos dados. O valor de p<0,05 foi considerado como estatisticamente significativo.

Resultados
Foram avaliados 69 pacientes com AR em acompanhamento no ambulatório de Reumatologia do CEMEC,
sendo que 27 (39,13%) pacientes preenchiam os critérios de inclusão e exclusão do estudo, correspondendo
a amostra analisada. Na Tabela 1 verificam-se as características clínicas e laboratoriais dos pacientes.
A maioria dos pacientes usava prednisona (92,6%), com dose média de 9,60 ± 7,20 mg/dia. Dentre
as drogas modificadoras da doença (DMARD), destaca-se o uso do metotrexato (MTX) por 20 pacientes
(74,1%), na dose média de 15,70 ± 4,69 mg/semana. Dentre os hipolipemiantes, apenas 2 (7,4%) pacientes
usavam estatinas (Tabela 2).
Tabela 1. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com AR, CEMEC-CESUPA, Belém-PA, set/2013 – jun/2014
n = 27
Sexo Feminino n (%)
Tempo de doença (anos)
Idade (anos)
Fator Reumatoide positivo n (%)
Peso (kg)
Altura (cm)

27 (100)
7,67 ± 6,02
40,89 ± 6,71
21 (77,8)
63,71 ± 11,72
153,87 ± 7,86

Índice de Massa Corpórea (kg/m2)

26,90 ± 4,18

Circunferência Abdominal (cm)

89,07 ± 7,95

PAS (mmHg)

127,78 ± 19,28

PAD (mmHg)

82,96 ± 11,03

Glicemia (mg/dl)

81,33 ± 15,37

Colesterol total (mg/dl)

197,30 ± 41,12

HDL (mg/dl)

50,05 ± 14,93

LDL (mg/dl)

101,82 ± 34,95

Triglicerídeos (mg/dl)

144,95 ± 80,46

VHS (mm/h)

35,07 ± 17,43

PCR (mg/dl)

13,85 ± 18,60

DAS28

4,69 ± 1,18

Fonte: dados resultantes da pesquisa.
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Dos 27 pacientes, 9 (33,3%) apresentaram SM. A Tabela 3 apresenta a comparação entre os pacientes
com SM e aqueles sem SM. Nota-se que o grupo sem síndrome metabólica apresentou valores menores
de pressão sistólica e triglicerídeos e maiores de lipoproteína de alta densidade / high density lipoprotein
(HDL), em relação ao grupo com SM.
Na Tabela 4 observa-se a relação entre SM e a atividade da doença de acordo com o DAS28 e as provas de
função inflamatória. Não houve diferença estatística de acordo com os parâmetros de atividade avaliados
entre os dois grupos.
Entre os pacientes com SM, todos usavam prednisona, com uma dose média de 8,33 ± 4,33 mg/dia, enquanto
que no grupo sem SM, 16 (88,88%) usavam prednisona, com dose uma média de 10,31 ± 8,45 mg/dia. Entre os
pacientes com SM, 7 (77,77%) usavam metotrexato, com uma dose média de 15,71 ± 4,49 mg/semana, enquanto
que no grupo sem SM, 13 (72,22%) usavam metotrexato, com uma dose média de 15,69 ± 4,97 mg/semana.
Não houve diferença entre os grupos com relação ao uso de estatina (Tabela 5).
Aplicando-se os diferentes critérios para SM, os critérios da Federação Internacional do Diabetes / International
Diabetes Federation (IDF) mostraram-se mais sensíveis, presente em 9 (50%) dos 18 pacientes que apresentavam
SM. Não foi observada associação entre o critério de definição de SM e o nível de atividade de doença,
segundo a estratificação do DAS 28 (Tabela 6).

Tabela 2. Distribuição dos portadores com AR de acordo com o uso de medicamentos, CEMEC-CESUPA, Belém-PA, set/2013 – jun/2014
n

%

Prednisona

25

92,6

Metotrexato

20

74,1

Leflunomida

5

18,5

Etanercepte

1

3,7

Estatina

2

7,4

Anti-hipertensivo

3

11,1

Fonte: dados resultantes da pesquisa.

Tabela 3. Características gerais dos pacientes com AR de acordo com a presença de SM, CEMEC-CESUPA, Belém-PA, set/2013 – jun/2014
Com Síndrome Metabólica (n=9)

Sem Síndrome Metabólica (n=18)

p-valor

9 (100)

18 (100)

-

9,11 ± 9,00

6,94 ± 3,93

0,507

44,22 ± 5,60

39,22 ± 6,73

0,056

6 (66,66)

15 (83,33)

0,367

63,84 ± 14,64

63,64 ± 10,46

0,971

Sexo Feminino n (%)
Tempo de doença (anos)
Idade (anos)
Fator Reumatoide positivo n (%)
Peso (kg)
Altura (cm)

152,11 ± 7,60

154,75 ± 8,05

0,416

Índice de Massa Corpórea (kg/m )

27,52 ± 4,38

26,59 ± 4,17

0,606

Circunferência Abdominal (cm)

90,33 ± 6,34

88,44 ± 8,74

0,529

PAS (mmHg)

147,78 ± 13,94

117,78 ± 12,62

PAD (mmHg)

90,00 ± 11,18

79,44 ± 9,37

0,029

2

Glicemia (mg/dl)

<0,001

83,11 ± 12,48

80,44 ± 16,90

0,648

203,67 ± 35,44

194,11 ± 44,31

0,551

HDL (mg/dl)

41,33 ± 12,31

54,67 ± 14,38

0,023

LDL (mg/dl)

102,33 ± 39,17

101,55 ± 33,78

0,961

116,92 ± 48,52

0,044

Colesterol total (mg/dl)

Triglicerídeos (mg/dl)

201 ± 103,61

Fonte: dados resultantes da pesquisa.
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Tabela 4. Relação entre SM e atividade da doença de acordo com o DAS28 e as provas de função inflamatória nos portadores de
AR, CEMEC-CESUPA, Belém-PA, set/2013 – jun/2014
Com Síndrome
Metabólica (n=9)
DAS28

Sem Síndrome
Metabólica (n=18)

p-valor

4,38 ± 0,74

4,84 ± 1,34

0,263

VHS (mm/h)

33,44 ± 13,87

35,94 ± 19,39

0,709

PCR (mg/dl)

19,33 ± 26,66

11,11 ± 13,07

0,403

Fonte: dados resultantes da pesquisa.

Tabela 5. Distribuição do uso de medicamentos entre os pacientes com SM e sem SM nos portadores de AR, CEMEC-CESUPA,
Belém-PA, set/2013 – jun/2014
Com Síndrome
Metabólica (n=9)

Sem Síndrome
Metabólica (n=18)

p-valor

Prednisona

9 (100%)

16 (88,88%)

0,436

Metotrexato

7 (77,77%)

13 (72,22%)

0,571

Leflunomida

1 (11,11%)

4 (22,22%)

0,447

Etanercepte

0 (0%)

1 (5,55%)

0,654

Estatina

1 (11,11%)

1 (5,55%)

0,564

Anti-hipertensivo

3 (33,33%)

0 (0%)

0,029

Fonte: dados resultantes da pesquisa.

Tabela 6. Distribuição dos portadores de AR de acordo com a atividade da doença e a SM, CEMEC-CESUPA, Belém-PA,
set/2013 – jun/2014
Síndrome Metabólica
Não

Sim
p-valor

Critérios / Atividade da Doença
n

%

n

%

1

3,8

0

0,0

OMS
Remissão
Baixa

2

7,7

0

0,0

Moderada

14

53,8

1

100,0

Alta

9

34,6

0

0,0

26

100,0

1

100,0

Remissão

1

4,8

0

0,0

Baixa

2

9,5

0

0,0

Moderada

10

47,6

5

83,3

Alta

8

38,1

1

16,7

6

100,0

TOTAL

1,0

NCEP-ATP III

TOTAL

21

100

0,358

IDF
Remissão

1

5,6

0

0,0

Baixa

2

11,1

0

0,0

Moderada

7

38,9

8

88,9

Alta

8

44,4

1

11,1

TOTAL

18

100,0

9

100,0

0,061

Fonte: dados resultantes da pesquisa.
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Discussão
Nesta pesquisa, podemos observar que a presença de SM não influenciou na resposta ao tratamento dos
pacientes com AR do CEMEC, não guardando relação com a atividade da doença, seja através de exames
laboratoriais ou avaliada através do DAS28.
Neste estudo, foi constatada uma frequência de SM igual a 33,3% (n = 9) nos pacientes com AR, utilizando-se
pelo menos um dos critérios estabelecidos para SM, sejam os preconizados pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), pela National Cholesterol Education Program’s Adul Treatmen Panel III (NCEPATP III) ou pela
International Diabetes Federation (IDF). O critério que apresentou maior sensibilidade na análise dos pacientes
com AR foi o da IDF, através do qual, 9 pacientes foram classificados como portadores de SM, seguido do
critério NCEPATP III e da OMS. Esses resultados estão de acordo com o encontrado nos diferentes estudos,
que apontam que a frequência de SM varia conforme os critérios diagnósticos empregados14,17,18.
Atualmente, várias são as definições existentes para a SM, havendo semelhança entre os componentes
centrais da síndrome. Entretanto, alguns valores de corte, bem como a importância de cada componente
varia19. Nuno Cortez-Dias et al.17 afirmam que poucos são os estudos que comparam o valor preditivo
para o risco cardiovascular das diferentes definições de SM, e o melhor critério parece estar relacionado
com a população estudada. Por exemplo, tal autor, ao correlacionar a presença de doença coronariana
com a SM, observou que, de acordo com cada definição empregada, a sensibilidade e a especificidade
variaram. A definição da IDF apresentou a melhor sensibilidade (87,1%) e menor especificidade (45,9%).
Já as definições NCEP-ATP III de 2001 e 2004 apresentaram sensibilidade de 82,3 - 84,1% e especificidade
de apenas 48,8 - 50,4%. De acordo com Brown et al.18, análises em populações saudáveis sugerem que a
definição da IDF identifica mais homens com SM que o critério NCEP-ATPIII. Paula et al.20, comparando
os diferentes critérios de definição para diagnóstico de SM em mulheres de 60 a 83 anos, observaram a
presença da SM em 30,9% das pacientes quando em uso dos critérios da NCEP-ATP III, e com o critério da
IDF, a SM se fez presente em 45,1% das idosas.
Na AR não existe definição sobre qual o critério para SM mais adequado. Aplicando o critério da
NCEP-ATP III, Cunha et al.5, Karvounaris et al.9, Lee et al.21, Zonana-Nacah et al.22, Raterman et al.23,
Toms et al.24, Dodani et al.25 e Salinas et al.26 encontraram frequência de SM em pacientes com AR variando
de 17 a 40,1%. Com o critério da OMS, Toms et al.24 e Dodani et al.25 encontraram frequências iguais a 19,4%
e 13,3%, respectivamente. Já com o critério da IDF, Karakoc et al.27, Toms et al.24, Salinas et al.26 e Elkan et al.28
observaram frequência de SM que variaram de 20% a 45,3%.
Dao et al.29 em estudo transversal no Vietnã, com 105 pacientes com AR e 105 controles, aplicando a
definição de SM da NCEP-ATP III e da OMS, observou uma frequência de SM que variou de 16,2% a 40,9%
em mulheres com AR, e foi maior (p<0,001) do que nos controles (10,5% a 22,9%).
Chung et al.30 em estudo com 154 pacientes com AR e 85 controles, encontraram uma frequência de SM
igual a 42% nos pacientes com AR de longa data, 31% nos pacientes com AR recente e em 11% nos controles,
pelos critérios da OMS (p<0,001). Com os critérios do NCEP-ATP III a SM esteve presente em 42% dos
pacientes com AR de longa data, em 30% dos pacientes com AR recente e em 22% dos controles (p = 0,03).
Na pesquisa não foi identificada associação estatisticamente significativa entre a presença da SM e a
atividade inflamatória na AR. Semelhante aos nossos achados, Sahebari et al.31 em um estudo realizado
no Irã sobre a investigação da associação entre SM e a atividade da doença na AR, com uma amostra de
120 pacientes com AR e 500 controles pareados para o sexo e idade, concluíram que a prevalência da SM foi
significativamente maior no grupo sem AR. Em relação à atividade da doença, afirma que não foi encontrada
qualquer diferença na prevalência da SM entre os pacientes com DAS28 < 3,2 e com DAS28 > 3,2, alegando
também que não houve associação entre o escore DAS28 e a presença dos componentes da SM segundo
as várias definições existentes, além da atividade inflamatória da doença na AR não ser influenciada pela
presença da SM. Diferente de nosso trabalho, tal autor utilizou os critérios diagnósticos do ACR de 1987
e apenas os critérios diagnósticos do NCEP-ATP III e da IDF, enquanto que utilizamos os critérios para
diagnóstico da AR da ACR/EULAR de 2010 e, também, os critérios pela OMS, NCEP-ATP III e IDF para
o diagnóstico de SM.
Karimi et al.32, em estudo de caso-controle com 188 mulheres maiores de 18 anos, das quais 92 eram
portadoras de AR e 96 eram controles, não encontraram associação estatística significativa entre a presença
de SM nos pacientes com AR, aonde, aplicando os critérios do NCEP-ATP III, a frequência da SM nos
pacientes com AR foi de 27,2%, e nos controles, 35,4% (p = 0,22). Já com os critérios da OMS, 19,6% dos
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pacientes com AR e 21,9% dos controles apresentaram a SM (p = 0,70). Em semelhança com o nosso estudo,
tal autor utilizou apenas mulheres maiores de 18 anos.
Lee et al.21, realizaram um estudo envolvendo 84 mulheres com AR e 109 controles pareados por idade
(faixa de 22 a 76 anos) recrutados de um centro de reumatologia da Coréia do Sul. Utilizaram-se os critérios
da ACR de 1987 para diagnóstico de AR e os critérios da NCEP-ATP III usando os critérios asiáticos de
obesidade central para o diagnóstico de SM. Também, excluíram de sua amostra pacientes com outras
doenças reumáticas, histórico de tomar quaisquer medicamentos, como glicocorticóides ou contraceptivos
por via oral pois poderiam alterar a resistência à insulina. No que diz respeito a análise da atividade da
doença, utilizaram o DAS28. Esse estudo observou que a frequência de SM não diferiu significativamente
entre os pacientes com AR (19%) e indivíduos saudáveis (15,6%) (p = 0,566), embora os pacientes com AR
tenham apresentado maior resistência à insulina em comparação com indivíduos saudáveis (p<0,001).
Por outro lado, autores como da Cunha et al.5, Karvounaris et al.9, Chung et al.30 e Dao et al.29, encontraram
associação estatística significativa entre a atividade da doença e a presença de SM. No entanto, características
dos pacientes estudados e vieses de seleção tornam os seus achados sujeitos a questionamentos.
Em relação à atividade da doença, da Cunha et al.5 observaram que o DAS28 foi significativamente maior
em pacientes com AR e com SM do que naqueles sem SM (3,59 ± 1,27 vs. 3,14 ± 1,53, p = 0,01), resultado
que diverge em relação ao nosso estudo. Sabe-se que a idade, tempo de doença e sexo são variáveis que
influenciam na história natural desta doença15,33,34. Por exemplo, quanto maior o tempo de doença maior
a tendência de encontrarmos pacientes em atividade da doença e, também que portadores de AR do sexo
masculino tendem a ter melhor prognóstico que os do sexo feminino. Neste contexto, o trabalho desse
autor envolveu pacientes com média de idade mais avançada (59,3 anos) e maior tempo de doença (média
de 11,1 anos) do que no presente estudo, fato que pode ter influenciado para que encontrasse associação
entre atividade da doença e SM.
Chung et al.30, em estudo caso-controle com 154 pacientes com AR e 85 controles, aplicando os critérios
diagnósticos da OMS e NCEP-ATP III para SM, observaram uma média do DAS28 igual a 3,1 entre os pacientes
com AR e SM. Um aspecto importante desse estudo é que os autores analisaram separadamente SM pelo
NCEP e pela OMS. Na comparação de atividade entre grupos com e sem SM, nos que tinham critérios da
OMS, não houve diferença na atividade da AR. A divergência apenas existiu nos pacientes com o diagnóstico
definido pela NCEP-ATP III. Entretanto, este grupo de pacientes apresentava idade (51-59 anos) e tempo
de doença maiores (média igual a 20 anos) maiores em relação a nossa amostra, com estas características
podendo ter determinado um grupo de pacientes de doença mais ativa e pior prognóstico. Não obstante,
o grupo sem SM incluiu mais indivíduos do sexo masculino, de melhor prognóstico, o que pode ter sido
importante nos menores níveis de atividade da doença nesta população. Sokka et al.33 e Jawaheer et al.34
descreveram que homens com AR tendem a ter prognóstico melhor do que mulheres, e com melhor controle
da atividade da doença.
Dao et al.29, em seu estudo, observaram que a média do DAS28 foi de 4,1. Após ajuste para idade e
atividade física, maior taxa de VHS (OR:1,516; IC95%: 1,073-3,195, p = 0,042), DAS28 (OR:1,736; IC 95%:
1,293 - 2,786, p = 0,019), permaneceram como alguns dos preditores independentes significativos da presença
de síndrome metabólica em mulheres com AR. Quanto à atividade da doença, cabe mencionar que o grupo
com SM incluiu pacientes com idade (média de 56,3 anos) e tempo de doença maiores (média de 21 meses),
além de um maior número de pacientes com fator reumatoide positivo (73%), formando então um grupo
com tendência a apresentar maior atividade da doença e pior prognóstico. Portanto, a maior atividade da
doença nesse grupo pode ter sido determinada por esses fatores de confusão, e não somente pela presença
da SM.
Karvounaris et al.9 afirmaram que o risco de ter moderada a alta atividade da doença (DAS28 > 3,2)
foi significativamente maior em pacientes com síndrome metabólica em comparação com aqueles sem
componentes da SM (OR: 9,4; IC95%: 1,49-57,2, p = 0,016). Quanto à atividade da doença, tal trabalho
distribuiu os grupos de acordo com o DAS28 (DAS28 ≤ 3,2 e > 3,2), no entanto, não relata as características
dos dois grupos. Neste caso, pode haver diferença entre os grupos no que diz respeito, por exemplo, ao
tempo de doença e positividade do fator reumatoide, características estas que podem ter influenciado o
prognóstico dos pacientes. Sem conhecer essas informações, não podemos atribuir a maior atividade da
doença a SM, ou simplesmente a um viés. No que diz respeito a variável sexo, pode-se verificar que o grupo
sem SM apresentou mais pacientes do sexo masculino (28,57%) do que o grupo com SM (23,86%), podendo
ser o fator responsável por amenizar a atividade no grupo sem SM.
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As principais limitações do presente estudo consistiram no tamanho reduzido da amostra, o que impede
a generalização e a extrapolação dos resultados. Também, o desenho transversal do estudo, que impossibilita
verificar a relação de causalidade, apenas de associação entre as variáveis. Entretanto, como vantagens, temos
a homogeneização rigorosa da nossa amostra, o que possibilitou excluir a influência de fatores de confusão
importantes, como a idade, o sexo, o tabagismo, presença de outras doenças autoimunes, hepatopatias,
nefropatias, gestação, mulheres na menopausa, bem como o uso de contraceptivos hormonais, o que não
foi considerado em outros estudos.

Conclusão
O presente estudo constatou que a presença de SM não influenciou na resposta ao tratamento nos
pacientes com AR do CEMEC, não guardando relação com a atividade da doença, seja através de exames
laboratoriais ou avaliada através do DAS28, porém, para estabelecer conclusões definitivas e passíveis de
generalização, se faz necessária a realização de outros estudos com uma amostra populacional maior e
rigorosamente homogênea.
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