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INTRODUÇÃO: 

A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) consiste em uma denominação utilizada para associar às artrites (doença 

autoimune crônica) prevalentes em crianças e adolescentes de até 16 anos. A etiologia permanece desconhecida, 

apesar de estudos indicarem que fatores como alterações genéticas, infecção viral ou bacteriana, estresse 

psicológico ou alteração hormonal podem desencadear a doença. A AIJ não é caracterizada como uma doença 

infectocontagiosa, nem mesmo hereditária (Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2019). As dores, o inchaço e, 

em alguns casos, a dificuldade de se movimentar, é decorrente da inflamação das articulações causadas pelo 

aumento da produção de líquidos, acarretando o acúmulo nessas regiões. Isto se dá também por alterações 

inflamatórias onde o Sistema Imune atua de maneira desordenada.  

Considerada uma doença rara, a AIJ, dentre 1.000 crianças, afeta cerca de 1-2 destas. O diagnóstico é 

feito com base no aparecimento e persistência desses sintomas (prevalência por mais de 6 semanas), até os 16 

anos de idade; isso quando já houve a exclusão cautelosa de qualquer outro tipo de doença (Sociedade Brasileira 

de Reumatologia, 2019). Essa patologia é classificada em cinco tipos quando se trata de casos juvenis, sendo eles: 

Oligoarticular: nesse caso, até quatro articulações são afetadas pela AIJ, dentre elas se encontra, 

frequentemente, os joelhos e os tornozelos. Recomenda-se que crianças que se enquadram nesse diagnóstico 

devam fazer exames oftalmológicos periodicamente de 3 a 4 meses, com o intuito de prevenir um possível 

acometimento dos olhos por inflamação (uveíte), que pode aparecer simultaneamente ou anos depois da artrite.  

Poliarticular (ou pauciarticular): possuem cinco ou mais articulações acometidas, onde se concentram os 

joelhos, tornozelos, punhos, cotovelos e pequenas articulações das mãos e dos pés; podendo haver febre 

intermitente. Esta classificação se divide entre: poliartrite com fator reumatoide negativo e positivo. 

Sistêmica: presença de artrite relacionada à febre alta, pode haver características físicas como manchas 

vermelhas/róseas ou erupção da pele, gânglios, aumento do fígado e do baço em exame clínico.  

Psoriásica: apresenta lesões de inflamação da pele (psoríase), podendo estar associada à artrite e histórico 

familiar. Caracteriza-se também por comprometer grandes e pequenas articulações de forma assimétrica. Esse tipo 
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de artrite possui consideravelmente um diagnóstico difícil, uma vez que o aparecimento da psoríase pode ser tanto 

antes como depois da artrite. 

Artrite relacionada à entesite: acomete, prevalentemente, crianças do sexo masculino, onde apresenta um 

número pequeno de articulações acometidas e inflamação em enteses.  

Pacientes acometidos pela AIJ recebem tratamento de acordo com a gravidade da doença (leve, moderada 

ou grave) e de acordo com características individuais de cada um. Em sua terapêutica inclui-se tanto o tratamento 

não farmacológico, tais como fisioterapia e condicionamento físico, como também o tratamento farmacológico. 

As seguintes classes de medicamentos são as mais utilizadas no tratamento da AIJ, são elas: medicamentos anti-

inflamatórios, fármacos anti-reumáticos modificadores de doença (do Inglês, Disease Modifying Antirheumatoid 

Drugs - DMARDs), analgésicos, terapêutica com agentes biológicos e, por fim, os corticoesteróides (BRATS, 

2012) 

Os DMARDS, classe de medicamentos e foco desta pesquisa, são introduzidos no tratamento de crianças 

e adolescentes afim de melhorar os sintomas da artrite, inibir a evolução de seu quadro, além de haver a 

possibilidade de remissão da doença e suas manifestações, ocasionando uma melhora significativa na qualidade de 

vida do paciente. O uso dos medicamentos desta classe apresenta, em sua maioria, um efeito surpreendente 

promovendo, em alguns pacientes, a remissão da AIJ por anos e em outros acarreta a diminuição dos sintomas de 

maneira significativa. No entanto, apesar de seus inúmeros benefícios, esses fármacos podem provocar algumas 

reações adversas (efeitos indesejados) como: náusea, vômito, mal-estar, comprometimento do funcionamento do 

sistema gastrointestinal e da visão, entre outros, fazendo com que a adesão da terapêutica diminua até a 

interrupção de seu uso por orientação médica ou, inclusive, por escolha do próprio paciente ou responsável, sem a 

orientação prévia do médico (TOZER e ROWLAND, 2009).  

 

OBJETIVOS: 

Avaliar o período de utilização de DMARDs dos pacientes do Hospital das Clínicas (HC) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) acometidos por AIJ e as causas de sua suspensão: remissão da 

doença ou intolerância ao medicamento por reações adversas (falta de adesão ao tratamento). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

• Tipo de Estudo: O estudo realizado foi retrospectivo. 

O projeto foi constituído por revisão de prontuários pertencentes aos pacientes do HC - UNICAMP 

acometidos por AIJ. Para constituir a amostra da pesquisa, os pacientes deveriam atender aos seguintes critérios: 

estar incluído na classificação juvenil (diagnóstico até os 16 anos de idade) com uma das cinco classificações de 

AIJ e ter realizado, ou estar realizando, o tratamento no HC (independente da sua cidade ou estado de origem). 

Além disso, apenas os DMARDs classificados como sintéticos convencionais, sendo estes o Metotrexato (MTX) e 

os antimaláricos Sulfato de Hidroxicloroquina (HCQ) e Difosfato de Cloroquina (DCQ), foram incluídos e, 

portanto, foi necessário que o paciente tivesse utilizado ou ainda esteja em uso destas drogas [2][3]. Pacientes com 
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diagnóstico final diferente das cinco classificações de AIJ apresentadas e que não usaram ou estejam em uso dos 

DMARDs mencionados foram excluídos da amostragem da pesquisa. 

 Após a verificação dos critérios de inclusão e exclusão, descritos acima, os pacientes que estavam aptos a 

participarem da pesquisa tiveram, mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), pelo CAAE nº 

07825512.6.2004.5404, seus prontuários analisados, seus dados e sua a evolução clínica registrados conforme 

indicado no Quadro 1. 

Das variáveis quantitativas classificadas como 

discretas tivemos a idade de diagnóstico e atual; 

classificadas como contínuas: altura, peso, duração do 

tratamento, dose inicial e final do DMARD. Variáveis 

como sexo (feminino ou masculino), subtipo de AIJ 

(oligoarticular, poliarticular, sistêmica, psoriásica e 

artrite relacionada à entesite), atividade da doença 

quando iniciou o DMARD (ativa ou em remissão), 

via de administração (oral ou parenteral), resposta ao 

DMARD (sim ou não) e reações adversas (Tabela 1) 

foram classificadas como qualitativas nominais. 

 Com o intuito de categorizar a suspensão do uso de DMARDs dos pacientes, considerou-se o conceito 

“não-adesão”, vindo de estudos de farmacocinética e farmacodinâmica, que está associado à falta do cumprimento 

do tratamento indicado pelo médico, sendo o conceito “adesão” àquele em que há o cumprimento pleno da 

terapêutica indicada [7]. Na Tabela 1 estão descritas as reações adversas mais comuns por utilização de 

DMARDs, as quais foram analisadas nos prontuários. 

Após a coleta, foi possível calcular a prevalência da interrupção do uso dos DMARDs por reação adversa 

ou remissão da doença, bem como a diferença entre essas prevalências. A partir disso foi verificado se essa 

prevalência está relacionada às variáveis como: sexo, idade e dose administrada. Considerando a variável 

Quadro 1. Dados coletados dos prontuários 

Sexo: Fem. ( ) Masc. ( ) Altura: __ Peso: __  

Idade ao diagnóstico: __ Idade atual: __ Subtipo de AIJ: ___ 

Atividade da doença quando iniciou o DMARD: ______ 

Duração do tratamento (em meses): ___  

Dose inicial (mg/m2/semana):___ Dose final ou atual 

(mg/m2/semana): ____  

Via de administração: _____ 

Resposta ao DMARD: SIM ( ) NÃO ( )  

Reações adversas: SIM ( ) NÃO ( ) Se sim, quais: ______  

Interrupção por RAM? SIM ( ) NÃO ( ) Qual o motivo: _____ 

Tabela 1 - Reações adversas comuns dos DMARDs 

FÁRMACO REAÇÕES ADVERSAS 

 

 

Metotrexato 

Dermatológicas: alopecia, erupções cutâneas, impressão de queimação, sensibilidade à 

exposição solar; 

Gastrointestinais: náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, indigestão, estomatite; 

Hematológico: trombocitopenia; 

Hepático: alteração da função hepática; 

Neurológico: cefaleia; 

Respiratório: nasofaringite e bronquite. 

Hidroxicloroquina Gastrointestinais: náusea e vômito, tontura e turvação da visão, cefaleia e sintomas de 

urticária. 

Difosfato de Cloroquina Na base de dados Micromedex® (Mdx) há somente a descrição das reações adversas graves. 

Fonte: Adaptado de Micromedex® (https://www.micromedexsolutions.com/) e adaptado de RANG, H.P.; DALE, M.M.; 

RITTER, J.M.; et al. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

https://www.micromedexsolutions.com/
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“duração do tratamento com DMARD”, a incidência relacionada a ela pode ser calculada junto às causas de 

suspensão: por remissão ou por reação adversa; bem como o cálculo da frequência das reações adversas por faixa 

etária e nos diferentes tipos de classificação da AIJ [4]. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

No decorrer das revisões, foi observado que alguns dos pacientes não atendiam a algum dos critérios 

determinantes para fazer parte da amostra da pesquisa: ter como diagnóstico final uma das cinco classificações de 

artrite idiopática juvenil (AIJ), diagnóstico até os 16 anos e ter usado ou estar em uso de MTX e/ou DCQ, e/ou 

HCQ; dos 72 prontuários revisados, 12 (16,67 %) destes não atendiam a um dos critérios anteriormente citados. 

Das variáveis quantitativas do projeto classificadas como discretas temos que, até agora, a mediana da 

idade de diagnóstico encontrada foi de 5 anos e a relacionada à idade atual foi de 20 anos. Com relação as 

variáveis classificadas como qualitativa nominal, temos os seguintes dados até o presente momento: 47 (78,33 %) 

acometidos do sexo feminino, 13 (21,67 %) do sexo masculino e todos estes analisados possuíam a doença em 

atividade no início da administração dos DMARDs sintéticos. Ainda no que diz respeito à essas variáveis, com 

relação aos subtipos de AIJ: oligoarticular, poliarticular, sistêmica, psoriásica e artrite relacionada à entesite, foi 

encontrado nos prontuários já revisados os seguintes dados, indicados na Tabela 1.  

 No que diz respeito às drogas utilizadas durante 

o tratamento dos pacientes, com relação ao MTX tem-

se que 60 (100 %) dos pacientes já fizeram ou ainda 

fazem seu uso, 20 (33,33 %) já fizeram ou fazem uso 

de HCQ e 8 (13,33 %) fizeram ou fazem uso de DCQ.  

Com relação às reações adversas causadas por 

estes medicamentos, observamos, na Tabela 2, que o 

MTX é a droga que, apesar de ser muito eficaz com 

apenas 1,67% de interrupção por falta de resposta, mais 

causa efeitos indesejáveis nos pacientes, sendo a náusea 

(51,67 %) e o vômito (36,67 %) as reações mais 

prevalentes. Em comparação, tanto a HCQ e o DCQ 

possuem 1,67 % de relatos relacionados às reações adversas, o equivalente a apenas um relato, sendo relacionado 

à tontura e a dor abdominal, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Dados das reações adversas dos DMARDs 

Reação Adversa 

MTX HCQ DCQ 

Absoluta 

(n) 

Relativa 

(%) 

Absoluta 

(n) 

Relativa 

(%) 

Absoluta 

(n) 

Relativa 

(%) 

Falta de resposta 1 1,67 2 3,33 2 3,33 

Remissão 15 25 2 3,33 1 1,67 

         Continua 

Tabela 1 - Dados obtidos após revisão dos prontuários 

 

Diagnóstico final 

Frequências 

Absoluta (n) Relativa (%) 
 

Oligoarticular  12 20 

Poliarticular 36 60 

Psoriásica 2 3,33 

Artrite relacionada à 

entesite 

2 3,33 

Artrite Sistêmica 8 13,33 

TOTAL 60 100 
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       Cont. Tabela 2 

Intolerância 19 31,67 0 0 1 1,67 

Falta de adesão 3 5 5 8,33 0 0 

Gravidez 1 1,67 1 1,67 1 1,67 

Alteração Hepática 1 1,67 0 0 0 0 

Troca 0 0 0 0 1 1,67 

Não indicado 0 0 4 6,67 1 1,67 

Outras 3 5 0 0 0 0 

Continua em uso do DMARD 17 28,33 6 10 0 0 

TOTAL PACIENTES 60 100 20 33,33 7 11,68 

 

CONCLUSÕES: 

Com isso, espera-se que, ao final da pesquisa, seja possível entender melhor o que, predominantemente, 

ocorre: adesão ou suspensão do tratamento, além de compreender o que leva os pacientes à suspensão: remissão 

da AIJ ou falta de aceitação ao tratamento devido às reações adversas. 
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