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Resumo 

O Disease Activity Score 28 (DAS28) é o principal índice 

empregado na avaliação da artrite reumatoide (AR). É 

de fundamental importância considerar comorbidades, 

medicações, processos fisiopatológicos e outros fatores 

que podem influenciar na correta avaliação e ajuste da 

terapêutica da AR. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

diferença entre a associação do DAS28 com a 

velocidade de hemossedimentação (VHS) e com a 

proteína C-reativa (PCR). Dados anteriores mostraram 

discrepâncias entre os resultados desse escore quando 

utilizando VHS ou PCR em sua determinação de 

atividade da doença, sendo tais discrepâncias 

encontradas também neste estudo. 

Introdução  

Artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória 

crônica. Além das drogas antirreumáticas modificadoras 

de doença (DMARDs), os glicocorticoides são 

introduzidos em curto prazo ao iniciar ou modificar as 

DMARDs. O estado inflamatório deve ser avaliado e 

documentado regularmente, a fim de promover ajustes 

na terapia medicamentosa (SMOLEN et al., 2017). O 

Disease Activity Score 28 (DAS28) utiliza dados clínicos 

somados a velocidade de hemossedimentação (VHS) ou 

proteína C-reativa (PCR) em sua fórmula para classificar 

a atividade inflamatória. Dados recentes mostraram 

discrepâncias entre os resultados de DAS28-VHS e 

DAS28-PCR na determinação de atividade da AR 

(SENGUL et al., 2015). Tendo em vista seu potencial 

anti-inflamatório, o uso de glicocorticoide deve ser 

considerado na avaliação clínica e na aplicação de 

escores classificatórios, como o DAS28. O objetivo 

desse estudo foi avaliar a concordância entre os escores 

de DAS28 utilizando VHS ou PCR, e a prevalência do 

uso de glicocorticoide como agente terapêutico e como 

fator capaz de influenciar nos resultados destes índices. 

Material e Métodos 

Este é um estudo transversal unicêntrico, cuja captação 

de pacientes sucedeu-se entre abril/2017 e 

fevereiro/2020, no ambulatório de reumatologia do 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. 

Participaram 56 pacientes, submetidos a avaliação 

clínica e coleta de exames laboratoriais no Laboratório 

Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da UEPG. A 

relação entre DAS28-VHS e DAS28-PCR foi avaliada 

através do teste T de Student e coeficiente de 

concordância kappa (κ). As análises foram realizadas 

por meio do programa Graph Pad Prism 8, com nível de 

significância estatística inferior a 0,05. 

Resultados e Discussão 

A determinação da atividade da doença de forma mais 

acurada possível se mostra como eixo central do 

manejo da AR. Em 83,9% dos pacientes DAS28-VHS foi 

maior que DAS28-PCR, sendo a média de DAS28-VHS 

significativamente maior que de DAS28-PCR (P<0,001), 

tornando evidente que a utilização da PCR no cálculo do 

DAS28 possa subestimar a atividade da doença 

(SENGUL et al., 2015). Houve concordância entre os 

escores em apenas 36 pacientes (64,29%), com 

coeficiente kappa de 0,465 (SE 0,084, IC 95% +0,301 a 

+0,630) indicando grau moderado de concordância entre 

os instrumentos. Entre as categorias discordantes, 

DAS28-VHS superestimou a classificação em 16 

pacientes (28,5%), indicando uma atividade mais 

elevada que DAS28-PCR. Uma variedade de condições 

fisiopatológicas (tais como idade, sexo, níveis de fator 

reumatoide, presença de comorbidades e duração da 

doença) influenciam nos níveis de VHS e PCR 

(SENGUL et al., 2015) e, portanto, devem ser 

consideradas na avaliação desses parâmetros. Dos 56 

pacientes em estudo, 38 (67,8%) faziam uso de 

glicocorticoide no momento da entrevista ou fizeram uso 

anteriormente. Os índices concordaram na classificação 

em 63% (n=24) dos pacientes, enquanto que em 36% 

(n=14) as classificações foram diferentes, o que pode 

ser atribuído às comorbidades ou a uma possível 

influência do uso de glicocorticoides. 

Conclusão ou Conclusões 

Apesar das limitações que impediram o crescimento da 

amostra em estudo, foi possível obter evidências de 

discrepâncias entre DAS28-VHS e DAS28-PCR. Assim, 

esses não devem ser usados de forma intercambiável, 

visto as incongruências entre seus resultados e os 

diversos fatores que os influenciam e que devem ser 

considerados. Sendo o glicocorticoide um potencial 

redutor da atividade inflamatória, sua provável influência 

nos marcadores inflamatórios e, por consequência, no 

DAS28, deve ser melhor estudada. 
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